На краю подільського світу
Екологічна подорож національними парками Волині та Поділля (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Рівне – Підгірці - Підкамінь – Почаїв – Кременець – Межиріч – Острог – НПП Дермансько-Острозький –
Рівне
Місце збору групи: 11.07.2015р., 04:00, м. Рівне, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 12.07.2015 р., 23:00, м. Рівне, залізничний вокзал
Подорож, протягом якої побуваємо на території відразу трьох національних парків. НПП «Північне Поділля» розташований в
північно-західній частині Подільської височини, візитівкою парку є низькогірні пасма Гологори та Вороняки. НПП «Кременецькі
гори» входить до складу Волинсько-Подільського плато і є найбільш східною частиною Гологоро - Кременецького низькогірного
краю Поділля. Парк відомий грядою мальовничих, покритих лісом, пагорбів, які розкинулися на площі понад півтори тисячі кв.
км. та висотою до 400 м. НПП Дермансько-Острозький знаходиться на межі Волинської та Подільської височин та багатий на
природні та історично-культурні пам’ятки.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: палац у Підгірцях, Плісненське городище, Почаївська лавра, Божа гора, природний
та архітектурний ансамбль Кременця, Данилова гора, Межиріцький монастир, Острозький замок.
ПРОГРАМА
1 день, 11.07.2015

Збір групи: 11.07.2015 р., м. Рівне, залізничний вокзал, час: 04:00

Підгірці
Екскурсія у замку XIII -XVIII ст., збудованого з характерними ознаками ренесансу та бароко. У теперішній час у
виставкових залах Олеського замку зібрана унікальна колекція полотен, портретних зображень, меблів, дерев'яної скульптури
часів середньовіччя та епохи Відродження. Саме тут можна побачити ліжко, на якому міг ночувати польський король Ян ІІІ
Собєський, чорні мармурові каміни, що обігрівали приміщення замку, портретні зображення власників замку та інших
титулованих осіб, що впливали на історію Європи, дерев'яні скульптури роботи всесвітньо відомого майстра Іоанна Георга
Пінзеля, спуститись у стародавні підземелля де знаходилась військова скарбниця і просто відчути дух старовини, який витає у
замку протягом останніх 600 років.

Пліснеське городище
Неподалік від Підгірців, на хуторі Пліснисько оглядаємо величезну територію, на якій існувало давньоруське городище
VIII-XIII ст., зараз можна побачити оборонні вали. На мальовничому пагорбі городища можна відвідати Василіанський монастир
XVII-XVIII ст., відчути прохолоду джерельної води, побачити сонячний годинник. Крім історичних пам’яток, варта на увагу гора
Менич, геологічна пам'ятка природи місцевого значення, де збереглись відслонення тортонських пісковиків.

Підкамінь
Огляд місцевої унікальної пам’ятки природи – 16-метрового каменя-останця. Крім своїх розмірів, «Камінь» привертає увагу
тим, що в давні часи на його вершині була збудована дерев’яна церква оборонного значення, на зразок карпатських фортець у
Тустані та Бубнище. Зовсім поряд розташована ще одна історична пам’ятка - монастир «Походження Дерева Хреста
Господнього».

Почаїв
Коротке знайомство з найбільшим православним комплекс Волині XVI-XIX ст. з бароковим Успенським собором, відомим
чудотворною іконою та відбитком стопи Почаївської Богородиці.

Божа гора
Між Почаєвом та Кременцем відвідуємо Божу гору – одну з найвідоміших серед Кременецьких гір, популярний об’єкт
релігійного паломництва. Через ерозійні та водні руйнування у минулому сталося так, що вона відділилася від основного пасма
гір й одиноко стоїть серед поля.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).

2 день, 12.06.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Кременець
Знайомство з містом розпочинаємо з відвідування гори «Бона», відомої геологічної та історичної пам’ятки. На її вершині
збереглись залишки колись потужної фортеці ХІІІ ст., одного з небагатьох укріплень, що не захопили монголо-татари під час
своєї навали. З гори відкривається панорама майже всього міста, багатого на історично-архітектурні пам’ятки. Заслуговує на
увагу Кременецький ботанічний сад, у якому можна побачити мальовничі ландшафти території, рослинні експозиції, які
представляють світову і вітчизняну флори.

Данилова гора
Біля с. Стіжок відвідуємо мальовничу «Данилову» гору, названої, за історичними довідками на честь народження галицьковолинського князя Данила. На вершині гори збереглась невеличка церква Святої Трійці (ХІV-ХVІІ ст.), служба у якій
проводиться лише раз на рік, на Зелені свята. З гори відкривається неперевершена панорама Кременецьких гір. Примітно, що
біля підніжжя «Данилової» гори проводиться щорічний міжобласний фестиваль «Братина».

НПП «Дермансько-Острозький»
Це єдиний на сьогоднішній день національний парк на Рівненщині, особливістю якого є те, що він розташований в так
званій Острозькі прохідній долині, на перетині кордонів різних фізико-географічних областей. Вона є перехідною зоною, в якій
вузька смуга поліських ландшафтів дна долини оточена краєвидами, характерними для лісостепової зони в межах Волинської та
Подільської височин. Крім природних пам’яток, цей край відомий також історичними пам’ятками, які теж відвідаємо: Межиріч
(відомий монастир), Острог (родинне гніздо князів Острозьких), Дермань (батьківщина поета та громадського діяча Уласа
Самчука).
Трансфер У Рівне.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (1 сніданок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Рівного;
обіди та вечері.

Примітка.
Переїзд Київ – Рівне можливий наступним чином: поїздом №97 «Світязь», з Києва 10.07.2015 р. відправлення о 21:30, прибуття
у Рівне 11.07.2015 р. о 03:45
Переїзд Рівне - Київ можливий наступним чином: поїздом №98 «Світязь», із Рівного 12.07.2015 р. відправлення о 23:54,
прибуття у Київ 13.07.2015 р. о 05:57

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

