Бузький гард – легенда Побужжя
Екологічна подорож Побужжям (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Миколаїв – Актовий каньйон і каньйон Арбузинки

– Мигія

– рафтинг на порогах Південного Бугу –

ночівля - сплав до р. Велика Корабельна – балка Велика Корабельна – Южноукраїнськ - Миколаїв
Місце збору групи: 23.05.2015р., 07:20, м. Миколаїв, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 24.05.2015 р., 20:20, м. Миколаїв, залізничний вокзал
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 Національного природного парку «Бузький гард». Парк має
унікальний природний ландшафт, створений виходами південних відрогів Українського кристалічного щита. Багатство флори і
фауни, не зіпсутість цивілізацією, загадкові історичні об'єкти зроблять ваш відпочинок надзвичайно насиченим та приємним.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: каньйони річок Південний Буг, Арбузинка, Мертвовод, Велика Корабельна,
Мигійські пороги, Гардівський острів
ПРОГРАМА
1 день, 23.05.2015

Збір групи: 23.05.2015 р., м. Миколаїв, залізничний вокзал, час: 07:20

Каньйон Мертвоводу та Арбузинки
Знайомство з територією національного парку розпочнемо з мальовничих каньйонів річок Мертвовод та Арбузинка. Тут
неповторні ландшафти Побужжя поєднались із заповідною флорою і фауною та історичним пам’ятками. Ця територія вважається
однією із найстаріших у Європі і представляє собою скупчення вивітрених гранітів, перерізаних річкою Мертвовод глибиною до
50 метрів.

Мигія
Відвідування садиби НПП «Бузький гард», продовження знайомства з парком. В 2008 році територія, на якій розташований
«Бузький гард» була визнана одним із 7 природних чудес України. Відзначимо, що при проведенні аналогічного конкурсу в
Миколаївської області на території парку визначені чотири з семи природних чудес Миколаївщини.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.

Рафтинг на порогах Південного Бугу
Сплав по знаменитих Мигійських порогах, які на сьогоднішній день вважаються найпотужнішими на Південному Бузі.
Незважаючи на невелику ділянку сплаву, тут можна відчути всю красу сплаву – і елементи екстриму, і неймовірну красу
гранітних скель, і теплу річкову воду. Після рафтингу відвідуємо красивий гранітний кар’єр з блакитним озером та милуємось
панорамою Південного Бугу, що відкривається з оглядового майданчика.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря.
2 день, 24.05.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Сплав по р. Південний Буг (ділянка с. Мигія – с. Семенівка)
На другий день подорожуємо каньйоноподібною долиною річки, насолоджуватись бузькими порогами, гранітними скелями
на берегах, мальовничими островами. Під час сплаву можливі зупинку для відпочинку, фотографування та купання. Завершимо
сплав біля устя річки Велика Корабельна та оглянемо долину цієї притоки Південного Бугу.

Переїзд в Южноукраїнськ.

Южноукраїнськ
Огляд заповідного урочища, Гардівського острова, розташованого біля злиття Великого Ташлика з Південним Бугом. Під
час національно-визвольних змагань українського народу, у добу козаччини на цьому острові знаходився Гард –
адміністративний центр Буго-Гардової паланки, найбільшої за розмірами серед восьми територіальних одиниць Запорізької
республіки. З високого берега відкривається надзвичайно красива панорама річки та порогів.
Трансфер на залізничний вокзал Миколаєва.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
оренда водного спорядження (катамарани, рафти)
харчування (1 сніданок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд з Миколаєва;
обіди та вечері .

Примітка.
Переїзд Київ – Миколаїв можливий наступним чином: поїздом №121 «Миколаїв», з Києва 22.05.2015 р. відправлення о 21:38,
прибуття у Миколаїв 23.05.2015 р. о 07:12
Переїзд Миколаїв - Київ можливий наступним чином: поїздом №122 «Миколаїв», з Миколаєва 24.05.2015 р. відправлення о
20:42, прибуття у Київ 25.05.2015 р. о 06:17

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

