Ірдинські болота, Мошногірський кряж, Холодний Яр
Екологічна подорож Черкащиною (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут:– Київ – Корсунь – Ірдинь – Сміла – Кам’янка – Холодний Яр – Суботів – Чигирин – Черкаси - Сміла –
Мошни – Канів – Київ
Місце збору групи: 23.10.2015р., м. Київ
Місце та час завершення програми: 25.10.2015 р., м. Київ
Такі ландшафти можна побачити тільки тут: високий берег, посічений глибокими ярами та неозорі краєвиди Дніпра, густі
таємничі ліси, заповідні фауна та флора. Заселене багато тисячоліть тому Правобережне Подніпров’я зберегло для своїх
нащадків чимало старожитностей. Саме на цій території поєднались унікальні природні пам’ятки з неперевершеними творіннями
рук людських. Могутня та красива ріка Дніпро пам’ятає древніх трипільців, войовничих скіфів миролюбних слов’ян та
волелюбних козаків, що залишили по собі яскраву та славну історію. Ці мальовничі пагорби оспівав у своїй поезії геній
українського народу Тарас Шевченко.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: архітектурно-парковий ансамбль в Корсунь-Шевченківському, Ірдинське болото,
гранітні каньйони річок Рось та Тясмин, загадковий Холодний Яр, величний Канів, історичні Суботів та Чигирин, мальовничий
Мошногірський кряж.
ПРОГРАМА
1 день, 23,10.2015

Збір групи: 23.10.2015 р., м. Київ

Корсунь-Шевченківський
Екскурсія у Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику, що включає в себе багато пам’яток
археології, історії мистецтва та природи. На території розташовані чудовий архітектурно-парковий ансамбль, цікавий музей
історії Корсунь-Шевченківської битви, однієї із найбільших битв часів Другої світової війни. Справжніми окрасами заповідника є
палац Лопухіних, збудований у XVIII ст. та мальовничі гранітні береги річки Рось.

Ірдинь
Ірдинське болото – це заболочена місцевість на території Смілянського та Черкаського районів, назву отримала від річки
Ірдинка, що тут протікає. Болото займає старе руслоДніпра, яке річка залишила після відступу льодовика внаслідок зменшення
кількості води. Заболочування цього льодовикового русла почалося лише в післяльодовикові часи, коли клімат став вологим і
підвищився рівень грунтових вод. Зараз площа болота становить понад 7 тис га.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
2 день, 24.10.2015

Сніданок.

Тясминський каньйон
Гранітний каньйон річки Тясьмин – цінна природна пам’ятка, утворена ще в далеку протерозойську еру. Скелі, вік який
сягає двох мільярдів років, підносяться над річкою до п’ятнадцяти метрів у висоту. В каньйоні поширені рідкісні види мохів та
судинних рослин, тому зараз ставиться питання про надання цій території статусу пам’ятки природи державного значення.

Холодний яр
Відвідування відомої природної та історичної пам’ятки – Холодного Яру. Для урочища характерний реліктовий лісовий
масив з горбистим рельєфом та великою кількістю глибоких ярів. Кожен з них має свою назву: Гайдамацький, Січовий,

Циганський, Гадючий та інші. Однак найвідомішим залишається Холодний Яр через ряд причин. Тут прослідковується історія
України від трипільської культури (знайдено пам’ятки) і до ХХ ст. (Холодноярська Республіка). В Холодному Ярі спостерігаються
геомагнітні аномалії, температура повітря тут нижча на 3-6 градусів, ніж в околицях, через що і така назва території. На цій
місцевості багато цінних та рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України.

Суботів
Суботів тісно пов’язаний з видатним українським гетьманом Богданом Хмельницьким, що очолив Національно-визвольну
війну 1648-1657 років. Саме тут була резиденція гетьмана, саме звідси спалахнула одна із найкривавіших в історії України війн,
саме тут знайшов вічний спокій великий козацький полководець. Сучасним нагадуванням про життя Богдана Хмельницького є
Іллінська церква, збудована за його кошти та залишки замку, що продовжують досліджуватись у наші дні.

Чигирин
Відвідування однієї з столиць України доби козаччини. Завдяки активним відновлювальним заходам в останні роки,
Чигирин набуває слави одного з основних туристичних об’єктів на Черкащині. Історико-культурний заповідник розповість про
визвольні змагання українців у XVI-XVII століттях та про легендарних гетьманів козацької держави Богдана Хмельницького та
Петра Дорошенка.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
3 день, 25.10.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Мошногірський кряж
Мошногірський кряж розташований на Придніпровській височині, протяжність природного утворення 27 км, ширина 4 км.
Вважається унікальним природно-ландшафтним районом дрімучих реліктових лісів, покинутих доріг, ярів та балок, дикої
природи. Різноманітність літологічного складу порід та геоморфологічної будови і місцевих умов стоку, а також відмінності
кліматичних умов, грунтово-рослинного покриву, антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище
обумовлюють строкатість природних комплексів Мошногірського кряжу.

Канів
Відвідування однієї із національних святинь українського народу – Чернечої (Тарасової) гори. Саме тут, на високій кручі, з
якої відкриваються безкраї простори широкого Дніпра знайшов вічний спокій всесвітньо відомий класик української літератури,
поет та громадський діяч Тарас Шевченко. Чернеча гора входить до національного заповідника, на території якого розташовані
пам’ятки археології, історії та мистецтва, Державний музей Т.Г. Шевченка та багато інших об’єктів, які приваблюють величезну
кількість відвідувачів не лише з України, а й з багатьох країн світу.
Повернення в Київ.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (2 сніданки);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

обіди та вечері;
вхідні квитки.

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

