Подільське Побужжя
Екологічна подорож по Вінничині, сплав по Південному Бугу (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2 ночі
Основний маршрут: Вінниця – Тиврів – сплав до с. Кліщів - сплав до с. Воробіївка - сплав до с. Сокілець - Печера – Вінниця
Місце збору групи: 27.06.2015р., 09:30, м. Вінниця
Місце та час завершення програми: 29.06.2015 р., 18:00, м. Вінниця
Дана програма надасть можливість побачити та відчути велич та красу надзвичайно мальовничого регіону України –
Подільського Побужжя. Під час подорожі ви поринете в чарівний світ неперевершених краєвидів, віковічного граніту, теплої та
чистої води, захоплюючих погляд світанків і заходів, і, звичайно, цікавої історії. Багатство флори і фауни, не зіпсутість
цивілізацією, загадкові природні та історичні об'єкти зроблять ваш відпочинок надзвичайно насиченим та приємним.
Справжньою окрасою мандрівки стане сплав по річці Південний Буг, яку наші предки - давні слов'яни називали Богом.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: цікаві розповіді про річку, знамениті пороги Південного Бугу, Сокілецький
млин, церква Різдва Богородиці XVIII ст., замкове городище XIV ст., мавзолей Потоцьких початку ХХ ст. у с. Печера,
Немирівське скіфське городище, палаци у Вороновиці та Немирові.
ПРОГРАМА
1 – 2 день, 27-28.06.2015

Збір групи: 27.06.2015 р., м. Вінниця, залізничний вокзал, час: 09.30
Екскурсія:

Вінниця
Коротка оглядова екскурсія однією із столиць подільського краю, містом, що приваблює до себе своєю красою, поєднанням
минулого та сучасності. Під час екскурсії ми познайомимось з храмовою архітектурою Вінниці, побачимо Водонапірну Башту,
Соборну площу та багато інших цікавинок.
Переїзд Вінниця – Тиврів, по дорозі – екскурсія:

Вороновиця
Відвідування музею історії авіації та космонавтики, розташованого у красивому палаці, збудованого в XVII-XVIII столітті.
На початках палац належав польському магнату Михайлу Грохольському, а згодом Олександру Федоровичу Можайському,
відомого своїми досягненнями у розвитку вітчизняної авіації.
Приїзд на річку, інструктаж з техніки безпеки, тренування.

Сплав по р. Південний Буг (Тиврів – с. Воробіївка)
Подорож по річці відбувається там, де на поверхню виходить найдавніше в Україні геологічне утворення - Український
кристалічний щит - багато бузьких порогів. Гранітні скелі по берегах, старі млини, понтонні переправи, острови і, захоплююче
дух, проходження перших порогів... На цьому відрізку маршруту також можете побачити рибалочок (зимородків) - невеликих
пташок, занесених до Червоної книги України.
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.

3 день, 29.06.2015

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Південний Буг (с. Воробіївка – с. Сокілець)
Проходження складних порожистих ділянок - Київський та Сокілецький пороги - чудова нагода перевірити набуті вміння та
навички, милування неймовірно красивими панорамами Південного Бугу, купання у теплій чистій воді, стрибання з «тарзанки»
та багато ін.
Завершення сплаву.
Екскурсії:

Сокілець
Огляд потужного млина, збудованого німецькими майстрами у кінці XIX ст. за проектом талановитого архітектора Яна
Гойріха. Незважаючи на плин часу, до наших днів чудово збереглись стіни з сірого каменю і червоної цегли та залізні
декоративні елементи.

Печера
У Печері відвідуємо церкву Різдва Богородиці XVIII ст., замкове городище XIV ст., оглядаємо мальовничу панораму
Південного Бугу та порогів на річці, яка відкривається з території городища, а також мавзолей Потоцьких початку ХХ ст.

Немирів
Немирівське скіфське городище – одне з найбільших міст раннього залізного віку (ІХ — V ст. до н. е.) Його площа займає
понад сто гектарів, а штучні земляні вали сягають до восьми метрів у висоту і в середньому тридцять метрів у ширину. На
«Великих Валах» активно проводились археологічні розкопки, які виявили, що тут у різні історичні періоди проживали багато
народів. Окремої уваги заслуговує палац Щербатових у Немирові та парк навколо нього. Пам’ятка добре збережена, в
теперішній час в палаці розміщено лікувально-діагностичне відділення санаторію «Авангард» та картинна галерея.
Трансфер у Вінницю. Завершення програми.

Вартість програми на 1 особу – 1350 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
оренда водного спорядження (катамарани, весла, жилети);
харчування (2 сніданки, 3 обіди, 2 вечері);
супровід інструкторів, кухаря;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд з Вінниці;
прокат намета, спальника, туристичного килимка (90 грн/особа/сплав);
вхідні квитки.

Примітка.
Переїзд Київ – Вінниця можливий наступним чином: поїздом №747Л, «Дарниця – Тернопіль», з Києва 27.06.2015 р.
відправлення о 06:53, прибуття у Вінницю 27.06.2015 р. о 09:22
Переїзд Вінниця - Київ можливий наступним чином: поїздом №748К «Тернопіль – Дарниця», із Вінниці 29.06.2015 р.
відправлення о 18:33, прибуття у Київ 29.06.2015 р. о 20:51
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Менеджер по туру: Павло 0674961657

