Сейм
Програма сплаву по р. Сейм (3 дні)
Сейм - одна із наймальовничіших річок, якою пощастило подорожувати в Україні. Тихе плесо, чиста вода, піщані береги,
гарні місця для ночівель, цікаві історичні об’єкти навколо - все це робить річку надвзичайно привабливою для відпочинку.
Сейм - це найбільша притока Десни, що протікає по території Сумської та Чернігівської області. Назву річки повязують з
числом сім, адже саме стільки приток має Сейм, тобто спочатку називали сім, а потім додали ще одну букву і утворився
гідронім "Сейм". Русло річки надзвичайно звивисте, якщо подивитись на неї з висоти пташиного польоту , видно численні
повороти, балки, озерця та стариці. Однією із найвідоміших історичних пам’яток козацької доби, розташованої на берегах
Сейму є гетьманська столиця Батурин, де можна побувати в реставрованому палаці Розумовських, відвідати фортецюцитадель та побачити багато інших цікавинок.
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Батурині.
Екскурсія:

Батурин – козацька столиця
Екскурсія колишньою столицею запорізького козацтва та гетьманською резиденцією XVIII ст. В останні роки,
завдяки державним інвестиціям комплекс перетворився на чудовий туристичний об’єкт під назвою «Національний
історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Палац Розумовських відображає гетьманський
архітектурний смак, цитадель батуринської фортеці свідчить про військову велич козацтва, Воскресенська церква
та Батуринський Свято-Миколаївський Крупицький монастир розповідають про релігійні переконання українців
Обід.
Інструктаж з техніки безпеки.
Початок сплаву.
Зупинка на стоянку.
Вечеря.
2 день

Сніданок.
Продовження сплаву.

Сплав по ділянці «Обмачів - Кербутівка» (під час сплаву – купання, ігри, розповіді про річку, природу та історію
краю)
Зупинка на стоянку.
Вечеря.
3 день

Сніданок.
Продовження сплаву.

Сплав по ділянці «Кербутівка – Нові Млини» (продовження знайомства з річкою)
Обід.
Повернення у Батурин.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
-

користування спеціальним спорядженням (катамаран, весла, жилети, намети, спальники, туристичні килимки);

-

триразове харчування (крім сніданку першого та вечері останнього дня; обід – сухий провіант);

-

послуги гіда-провідника, інструкторів, кухаря;

-

страхування;

-

організаційні послуги.

У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд з Батурина, транспорт на місці;

-

вхідні квитки та екскурсійний супровід в Батурині.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
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