Słucz
Program spływu po rzece Słucz (5 dni)
Malownicze, zagadkowe Polesie… Kraj bogatej historii oraz przyrody, który jeszcze teraz chroni wiele tajemnic. Woda jest
nieodłącznym atrybutem oraz pięknem w postaci błót, jezior oraz rzek owiniętych legendami. Z dawnych czasów ludzie osiedlili się
na ich brzegach i w ciągu wieków tutaj tworzyła się znaczna część ukraińskiej historii, która zostawiła ślady w postaci dawnych
grodzisk, zamków oraz twierdz.
Jeden z najciekawszych naszych szlaków, który przechodzi przez ten kraj idzie przez malowniczą rzekę Słucz. W swojej
środkowej części rzeka przekracza Ukraiński Krystaliczny Szczyt. Zdarzają się progi, gdzie rzeka ma charakter górski, a brzegi są w
postaci granitowych skał. Wiele miejsc zachwycających wzrok turysty swoim wyglądem za pomocą naszych przewodników podzielą
się z Państwem częścią swojej historii.
Sezon: kwiecień-październik
PROGRAM
1 dzień

Spotkanie w Nowogradzie-Wołyńskim.
Wycieczka:

Nowograg-Wołyński (wycieczka w muzeum Łesi Ukrainki).
Przyjazd nad rzekę, instruktaż.

Podróż wodna (odcinek „Czyżówka-Werbówka”, początek zapoznania się z malowniczą doliną rzeki Słucz, granitowymi tworami
nad jej brzegami).
Postój.
Kolacja.
2-4 dzień

Śniadanie.

Podróż wodna – cd. (cd. spływu na odcinku Ustia-Sosnowe, w granicach Regionalnego Parku Krajobrazowego „Nadsłuczański”
nazywanego przez miejscowych „Szwajcarią Nadsłuczańską”. Oprócz tego, na szlaku można zapoznać się z resztkami
staroruskiego grodziska XI-XII wieku w uroczysku Wał, krajobrazowego rezerwatu „Góry Sokoline” oraz Zamku Hubkiwskiego
XVI wieku).
Postój.
Kolacja.
5 dzień

Śniadanie.

Podróż wodna – cd. (odcinek „Hubków-Sosnowe”, podczas spływu – kąpiel oraz zabawy).
Zakończenie wodnej części podróży.
Przejazd do Korca lub Nowogradu-Wołyńskiego (w drodze – zwiedzanie pałacu w Szczykyczynie oraz kościoła z początku XVIII
wieku w Międzyrzeczach Wielkich).
Powrót do Korca lub Nowogradu-Wołyńskiego.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmiany ogólnej treści podróży.
Minimalna grupa dla obsługiwania wyjazdu – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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