Каньйони, водоспади і печери Поділля
Екологічна подорож Поділлям (11 днів)
Поділля – один із найекзотичніших регіонів України, де навіть вибагливий турист зможе задовільнити свої смаки. Тут і
величний Дністер, друга за довжиною річка в Україні зі своїм неперевершеним каньйоном, і сітка дивовижних печер, які
пам’ятають стародавніх трипільців, і Подільські Товтри, унікальні вапнякові гори, і неперевершений Джуринський водоспад,
найбільший рівнинний водоспад України, і архітектурні пам’ятки Кам’янець-Подільського і Хотина, що бачили славні сторінки
української історії.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Тернополі.
Переїзд із Тернополя до р. Дністер.
Екскурсія:

Рукомиш (травертинова скеля з печерною церквою Святого Онуфрія , Хресна дорога, фігура Святого Онуфрія у
виконанні відомого скульптора Й.-Г. Пінзеля).

Бучач (історично – архітектурний комплекс міста ).

Коропець (палац графа Бадені, ландшафтний парк).
Обід.

Початок водної подорожі по р. Дністер (перше знайомство з річкою та її каньйоном).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
2-6 день

Сніданок.

Сплав по р. Дністер (продовження водної подорожі, на всій ділянці якої Ваше око будуть милувати чарівні краєвиди
Дністра. Під час сплаву ми побачимо геологічні відслонення (червоні і сірі девонські пісковики, вапняки, травертини),
мальовничі острови, печери, водоспади (т.зв.«дівочі сльози»), заповідні стінки-урочища («Червоне», «Хмелівська стінка»)
з унікальною флорою, відвідаємо перлину Поділля – літописну місцевість Червоногород, де в глибокому каньйоні –
найбільший і найкрасивіший на Поділлі водоспад на р. Джурин (висота – 16 метрів).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
7 день

Сніданок.

Пішохідна подорож каньойонами Тупи, Серету (під час мандрівки оглядаємо каньйони річок Тупа і Серет з
величезними кам’яними глибами по берегах, дикою природою, віддаленістю доріг, первозданністю, що робить цю
місцевість надзвичайно приваблюючою. Стежинка по березі каньйону веде то низом, то верхом, що дає можливість
повноцінного сприйняття краси цієї території. В ході подорожі зустрінемо вапнякові скелі, т.зв. «кам’яні гриби» чи
«касперівські сфінкси» - своєрідні форми вивітрювання, побачимо фантастичну долину р. Серет, споглядаючи її біля
печерного храму в Монастирку).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
8 день

Сніданок.
Екскурсія:

Печера «Вертеба» (саме у цій печері функціонує один із музеїв трипільської культури, оскільки саме тут археологами
були виявлені сліди перебування перших українських землеробів. Під час розкопок у печері дослідники знайшли залишки
великого багаття, довкола якого знаходились різноманітні знаряддя (сокири, долота, скребки, ножі), кістки тварин. У
Вертебі виявлено багато керамічних фігурок жінок, в одному із залів досліджено загадкове чоловіче захоронення – 25
скелетів, посуд культового призначення.)

Печера «Млинки» (одна з печер Поділля, протяжністю біля 25 км. Цікава великими кристалами і масивними друзками
пластинчастого гіпсу, сталактитами, кам’яними «хвилями», десятками ходів і залів. Характерно, що у «Млинках»
розроблені маршрути різної складності, можна вибрати подорож більш спокійну, а можна – із зарядом адреналіну, хоча,
незалежно від маршруту, доведеться і повзти, і протискатись через вузькі ходи та щілини, і долати глибокі тріщини в
гіпсовій породі печер)
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
9 день

Сніданок.
Екскурсія:

Хотинська фортеця (одна з найкраще збережених на сьогоднішній день оборонних споруд над Дністром. Заснована у
XIII ст., фортеця побачила чимало видатних історичних осіб – засновника Запорізької Січі Дмитра Байду-Вишневецького,
легендарних гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного та Богдана Хмельницького. Сьогодні Хотинська фортеця – не
лише Державний історико-архітектурний заповідник, а також місце проведення свят та зйомок художніх
фільмів).

Кам’янець-Подільський («Квітка на камені» - так милозвучно називають древній Кам’янець-Подільський. Знаходячись
поблизу кордонів різних держав, місто було наріжним каменем і символом могутності протягом багатьох століть. «Бог
створив це місто – нехай його і сам здобуває» - ці слова пролунали з уст турецького султана, який, вражений могутністю
міста, відійшов від стін Кам’янця. Сучасний Кам’янець-Подільський налічує величезну кількість історичних пам’яток, а
національно історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» став переможцем у всеукраїнській акції «7 чудес України» )
Розміщення в готелі.
Вечеря.

10 день

Сніданок.

Велосипедна подорож каньйоном Смотрича (мандрівка унікальним каньйоном Смотрича розширить Ваші уявлення
про стародавню, 200-мільйонну історію нашого краю, а подорож на велосипедах додасть трішки екстриму).
Повернення в готель.
Вечеря.
11 день

Сніданок.
Екскурсія:

Подільські Товтри (унікальні вапнякові гори, утворені 15-20 мільйонів років тому у вигляді підводних бар’єрних рифів
на дні теплого Сарматського моря. Сьогодні вони являють собою невисоке мальовниче горбисте пасмо Подільських Товтр з
різноманітними формами вивітрювання, вертикальними карстовими печерами, своєрідним ландшафтом. Майже всі вони
покриті лісами з різноманітним багатством реліктових, ендемічних і лікарських рослин).
Завершення програми.
Виїзд з Кам’янець-Подільського.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – розділі «Інформація».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

