Зачароване Закарпаття
Екологічна подорож Карпатами (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Мукачево – Ільниця – Лисичово - Хуст – Підчумаль – Вучкове – Міжгір’я – Колочава – Синевирське озеро
Ріка - Воловець
Місце збору групи: 02.05.2015 р., 08:40, м. Мукачево, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 04.05.2015 р., 18:00, м. Воловець, залізничний вокзал
Унікальність цього куточку Карпат полягає в його неповторності і естетичній цінності всього Карпатського регіону. Де б ви
ще знайшли в Україні, або навіть у світі настільки чарівне місце, яке сповнене позитивною енергетикою і викликає лише теплі
та чисті відчуття. На значних площах
збереглися ділянки дикої природи, виникли оригінальні величезні кам’яні скелі
найхимерніших обрисів, найшли прихисток багато рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. А ще тут мальовничі краєвиди,
швидкі потічки і бурхливі водоспади.
Унікальне і цікаве на маршруті: Смерековий камінь, болото Багонце, букові праліси Карпат, Кузня-Гамора, долина нарцисів,
лозоплетіння в с. Іза, оленяча ферма, Селиська сироварня, Теребле-Рікська ГЕС, Синевирське озеро, дерев’яні церкви
Закарпаття.
ПРОГРАМА
1 день, 02.05.2015

Збір групи: 02.05.2015 р., м. Мукачево, залізничний вокзал, час: 08:40

Ільниця
Національний природний парк - «Зачарований Край» входить до складу природно-заповідного фонду України і
охороняється як національне надбання. Саме тут, на території парку зростають 165 видів рослин та мешкає 58 видів тварин,
деякі з яких занесені до Червоної книги України. Крім того, НПП Зачарований край на своїй території має ще і унікальні
природні об’єкти, які ми зможе відвідати у нашому турі. Потрапивши сюди в перший раз ви будете приголомшені фантастичними
творіннями природи. Зачарована долина представляє собою неповторне міжгір'я, яке відзначається своєрідними рідкісними
формами скельного рельєфу, де із вторинних кварцитів, унаслідок водно-повітряної ерозії утворились оригінальні кам'яні
витвори до 100 м заввишки. Величезні скелі найхимерніших обрисів розкидані по урочищу. Окремі з них мають назви Стрімчак,
Кам’яна Смерека, Кам’яний Верблюд, Руїни Замку, Тронний камінь, такого видовища ви більш не побачите в Україні…

Болото «Багонце»
Болото «Багонце» є найглибшим торфовим болотом українських Карпат (глибина майже 7м), має виражену опуклу
поверхню і займає площу 15 гектарів. Це ботаніко-гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, яку варто нам
побачити.

Букові праліси Карпат
Спонтанно сформовані екосистеми, в яких представлені різні вікові групи та фази розвитку деревостану і які ніколи не
зазнавали людського втручання. Грунти, клімат, флора, фауна і життєві процеси тут не були зруйновані чи змінені через
лісокористування, випас худоби або інший прямий чи непрямий вплив людини. Всього ліси займають 87,5% всієї території НПП.
Всю велич і красу нацпарку можна побачити пройшовшись промаркованими еколого-пізнавальними стежками.

Лисичово (Кузня- Гамора)
Водяна кузня "гамора" - унікальний об'єкт, оскільки має статус музею і водночас діє як звичайна кузня, де виготовляється
звичайний реманент для мешканців села і околиць. У всій Європі це єдина діюча водяна кузня, вік якої приблизно 300 років.
Оригінальність цієї кузні в тому, що для роботи важкого молота використовується сила падаючої води з розташованої неподалік
річки Лисичанки. Щорічно на кузні проводиться фестиваль ковальського майстерства та народної музики Гамор. Кажуть,
підкова приносить щастя, тож не забудьте привезти її звідси собі на пам'ять про побачене.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).

2 день, 03.05.2015

Сніданок.

Долина нарцисів
Одне з небагатьох місць в Європі, де ростуть гірські нарциси, відомі ще з часів льодовикового періоду. Вони розцвітають в
першій половині травня, так триває близько двох тижнів. З “Долиною нарцисів” пов’язано багато переказів та легенд, які Ви
почуєте на нашій екскурсії. Але якщо Вам не поталанило і Ви не побачили квітуче нарцисове поле, то не впадайте в відчай!
Крім нарцисів в заповіднику росте ще більш як 500 видів рослин, 15 з яких занесені до Червоної книги України.

Іза
Село в Хустському районі вважають столицею лозоплетіння на Закарпатті. Бо саме тут знаходиться сувенірний ринок, на
якому торгують переважно виробами з лози ще з початку XIX ст. Заснував в цій місцевості народний промисел лозоплетіння
ремісник І. Кашко. Потім він навчив своїх синів, а згодом це стало головним заняттям всіх селян. А вироби свої вони збували на
місцевому базарі. Нині на центральній вулиці села торгують лозовою красою протягом цілого року. Тут можна знайти і кошики, і
стільці, і крісла, і навіть котячі будиночки, тарілки, вази, глечики та ін.

Оленяча ферма
Відвідування єдиної в Україні ферми плямистих оленів. Рідкісні олені з’явились на фермі ще у радянські часи. Їх
доправляли сюди гелікоптером аж із Калінінградської області. Подивитися на понад 150 плямистих тварин їдуть багато охочих.
Головне прихопити із собою побільше сухариків та хліба – улюблених ласощів тварин, тут дозволяється їх годувати, а також
зробити декілька фото на згадку.

Селиська сироварня
Карпатська Селиська сироварня - це унікальний соціальний проект, якому немає аналогів в Україні. Для Вас тут проведуть
екскурсію, і Ви самі побачити як виготовляють сир за швейцарськими технологіями. А на при кінці проведуть Вам дегустацію на
якій Ви потім зможете придбати вподобаний Вами сир для себе та своїх близьких.

Підчумаль (Теребле-Рікська ГЕС)
Огляд єдиної в світі ГЕС, яка стоїть на двох стрімких річках одночасно. Електростанція побудована в 1949-55 рр.
військовополоненими. Мета проекту – об’єднати річки - Тереблю і Річку, які течуть паралельно на відстані 4 км одна від одної. І
тому на даний час між річками споруджено дериваційний тунель завдовжки 3,7 км, яким води ріки Тереблі через ГЕС
потрапляють до річки Ріка.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
3 день, 04.05.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Озеро Синевир
Відвідування одного найбільших та найкрасивіших озер в Українських Карпатах. За чистотою і прозорістю води озеро в
народі називають ще «Морським оком Карпат». Воно утворилося ще 10 тис. років тому і знаходиться на висоті 989 метрів над
рівнем моря і має глибину до 24 метрів. Тут Ви зможете прогулятися по невеличкому острівку, який знаходиться прямо посеред
озера та помилуватися гірськими пейзажами, які вражають своєю первозданною красою.

Дерев'яні церкви Закарпаття в долині Ріки
З давніх-давен українці будували з дерева, а Закарпаття, як і Українські Карпати в цілому, є тим відомим місцем, де кожна
історична епоха залишила по кілька видатних пам'яток. По долинах річок Ріки та Тереблі можна зустрітися з декількома
характерними марамороськими дерев'яними церквами побудованими ще в XVII ст. Цікаво те, що наші церкви багато чим подібні
до готичних храмів та дзвіниць румунського й угорського Потисся.
Трансфер у Воловець.
Завершення програми.

Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (2 сніданки);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд у Мукачево/виїзд із Воловця;
обіди та вечері;
вхідні квитки

Примітка.
Переїзд Київ – Мукачево можливий наступним чином: поїздом №81 «Десна», з Києва 01.05.2015 р. відправлення о 18:35,
прибуття у Мукачево 02.05.2015 р. о 08:34
Переїзд Мукачево - Київ можливий наступним чином: поїздом №81 «Десна», з Воловця 04.05.2015 р. відправлення о 18:26,
прибуття у Київ 05.05.2015 р. о 07:43

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

