Замок-корабель та печера Млинки
Велотур територією Тернопільщини (2 дні)

Маршрут пролягає у південній частині Тернопільській області – краю, неймовірно багатому пам'ятками старовини і
природними чудесами. Перший день їдемо вздовж річки Збруч, що колись служила кордоном між двома імперіями:
Російською та Австро-Угорською. На шляху нам зустрінуться два замки: відомий замок-корабель у Сидорові і твердиня в
Скалі-Подільській. Другий день присвячений підземних лабіринтах печери Млинки. Але, щоб дістатися до неї, нам
належить перетнути ліс з інтригуючою назвою Дача Галілея.

1-й
-

день
прибуття до Гусятина
сніданок в кафе
замок-корабель у Сидорові
обід в кафе
замок у Скалі-Подільській
приїзд до м. Борщів, розселення в готелі, вечеря
вечеря

Кілометраж: 55 км
Фішки дня:
Замок у Сидорові. Через незвичайну форму за спорудою міцно закріпилася метафора "замок-корабель". І дійсно, замок
нагадує потужний есмінець, який впевнено рухається заданим курсом. Навіть зелена галявина перед носовою вежеюрубкою здіймається хвилями. Важко сказати, чим була зумовлена така форма. Може ливо конфігурацією пагорбу, на якому
стоїть замок, а може й залізною волею гетьмана Марціна Калиновського: "Я ту стою, то я й мурую. Як хочу, так і мурую!".
Адже план замку дивним чином нагадує риси родового герба гетьмана "калинова".
Замок у Скалі-Подільській. Поселення відоме ще з часів Київської Русі. І зараз можна вгамувати спрагу з того самого
джерела, з якого пив Данило Галицький, зупиняючись в Скалі на шляху до ставки хана. З тих часів за джерелом
закріпилася назва Королівка. Пізніше на місці ранньослов'янського дерев'яно-земляного городища був побудований
кам'яний замок, який вважався однією з найбільш неприступних твердинь Поділля нарівні з Кам'янцем та Червоноградом.
Про ті часи нагадують мальовничі руїни на скелястому березі Збруча. Ці скелі, очевидно, і дали назву місту.
2-й день
сніданок
переїзд до печери Млинки через Дачу Галілея
обід, підготовка до виходу в печеру
спортивна екскурсія по печері Млинки
переїзд до м.Чортків
вечеря в "Челентано"
від'їзд до Києва
Кілометраж: 50 км
Фішки дня:
Дача Галілея. Досить великий лісовий масив, посаджений ще у XV-XVI ст. в якості додаткового природного захисту замку в
Ягільниці. Крім інтригуючої назви цей ліс виділяється безліччю нетипових для цієї місцевості видів. Надзвичайно цікавими
тут є великі посадки модрини, дерева для Україні екзотичного.
Печера Млинки. Одна з найбільших в Україні. Довжина її ходів – понад 40 км, і це не межа, оскільки постійно
відкриваються нові райони. Млинки цікаві тим, що тут можна прокладати маршрути різного рівня складності, але навіть у
найпростішому маршруті Вам доведеться частину часу пересуватися на колінах, а то й на животі, розпиратися у тріщинах і
протискуватися у вузьких проходах. Печеру можна відвідувати тільки у супроводі інструктора. Перед виходом всі
одягаються у спеціальні комбінезони та озброюються налобним ліхтариком.
Чортків. Не лякайтеся "страшної" назви, Чортків - симпатичне містечко зі старим центром у дусі середньовіччя. Тут є

бруківки, ратуша, вражаючої краси костел і, звичайно ж, замок. А ще 2 автентичних дерев'яних храми і модернова грекокатолицька церква.

У вартість входить:

-

квитки на потяг Київ-Гусятин, Чортків-Київ
проживання в готелі 1 ніч
харчування: 1-ий день-вечеря, 2-ий день - сніданок, обід
екскурсія в Млинки, оренда комбінезона та ліхтарика
послуги 2-х інструкторів
медична страховка

У вартість не входить:

-

харчування: 1-й день - сніданок, обід, 2-ий день – вечеря
оренда велосипеда, чохла, шолома
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