Дикі Карпати
Екологічна подорож Карпатами (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут:

Ужгород – Невицьке – Ужанський НПП – Кострина – Черемха – Ужок – Кострина – Тур’я Поляна –

Мукачево
Місце збору групи: 14.08.2015 р., 10:30, м. Ужгород, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 16.08.2015 р., 18:00, м. Мукачево, залізничний вокзал
Ужанський національний природній парк запрошує до себе всіх прихильників гірської природи. Саме тут ви зможете відчути
всю гордість за красу і велич Українських Карпат. Цей неповторний парк розташований на прикордонні з Польщею та
Словаччиною у західній частині Закарпаття, територія якого становить 39 тис. га. Парк привертає до себе все більшу увагу
туристів завдяки чарівності природних ландшафтів, унікальності пралісових екосистем, багатству флори і фауни, визначним
пам'яткам культурно-історичної спадщини. І тому, Ужанський національний природний парк за коротку свою історію зумів
зробити кілька кроків уперед, ставши членом Європейської федерації і увійшов до списку Всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО.
Унікальне і особливе на маршруті: Невицьким замок, найстаріші дуби в Україні (1130 років), «метеорит», прогулянка на
гору Черемха, Церква св. Михайла (ЮНЕСКО), водоспад Шипіт (Воєводин).
ПРОГРАМА
1 день, 14.08.2015

Збір групи: 14.08.2015 р., м. Ужгород, залізничний вокзал, час: 10:30
Переїзд у Невицьке.

Невицьке
Екскурсія одним із найдавніших сіл на Закарпатті, на правому березі річки Уж. Історія села тісно пов’язана з Невицьким
замком (XII-XIII ст.) – перлиною ужанської долини, розташованим неподалік на горі. Частина замку збереглася і до наших днів
- ми зможемо побачити замкову вежу-донжон з амбразурами, витесаними з кам’яних брил, вежі, а також залишки західного
бастіону, вали та рів. У деяких приміщеннях збереглися залишки камінів. На замковому подвір’ї знаходиться колодязь діаметром
3,5 м, видовбаний в скелі і викладений каменем. Легенди та таємничість також не оминули цей замок. А з оглядового
майданчика відкривається чудовий вид на греблю на Ужі та сусідні села, і в ясну погоду звідси можна побачити передмістя
Ужгорода.

Ужанський НПП
На території Ужанського НПП в селі Стужиця знаходяться найстаріші дуби в Україні. Один із них - дуб «Чемпіон», визнаний
найстарішим дубом в Україні, його вік оцінюють в 1300 років. А також більш відомим є „Дідо-дуб” - орієнтовний вік – 1100-1200
років. Про „Діда-дуба” існує кілька місцевих легенд, які Ви почуєте в нашому турі. Крім того, можна буде завітати до чудової
церкви збудованої біля дубів у 1893 році, яка збереглась до сьогодення.
Метеорит Стужиця - місце падіння найбільшого метеорита в Європі – «Княгиня». На великій території, у червні 1866 року
пройшов справжній „кам’яний дощ”. Каміння в основному знаходили на полях, дорогах, але більша частина упала в ліс і не була
знайдена. За даними Віденського історико-природничого музею загальна маса усіх уламків метеориту становить 500 кг. Уламки
Княгинянського метеориту зберігаються в історичних та природничих музеях 115 міст світу. І саме на цьому місці падіння
метеорита «Княгиня», побував в 1892 році, відомий французький письменник - Жуль Верн.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
2 день, 15.08.2015

Сніданок.

Черемха
Гора на території Ужанського парку (1141 м), що має для нас історичне значення – тут було місце запеклих боїв під час
Першої світової війни. На вершині гори зведена меморіальна піраміда на честь загиблих солдат. Написи на ній - угорською,
російською та німецькою мовами: «Воїнам армій Російської та Австро-Угорської імперії, які загинули в боях за Ужоцький перевал
в роки Першої світової війни». Під час прогулянки ми зустрінемо багато рідкісних рослин, таких як : підсніжника звичайного,
скополії карніолійської, белладонни звичайної, лілії лісової, цибулі ведмежої, зозулинця тощо. А з вершини гори відкривається
панорама польських Бещад, Вододільного хребта, панорама вершини полонин Гостра, Руна і Лютянська Голиця.

Ужок
Село, в якому бере початок річка Уж, один із кордонів Закарпатської області. А ще тут притаїлася Церква св. Михайла з
дзвіницею (1745р.), яка входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Вона настільки досконало побудовнан на схилі, що здається,
виросла на цьому місці. Ужоцька дерев'яна церква є своєрідною візитною карткою Закарпаття та вважається, що це
найкрасивіша церква бойківського стилю. Простому опису вона не підлягає, тому її варто побачити і ми Вам в цьому
допоможемо.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
3 день, 16.08.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Тур’я Поляна
Відвідування водоспаду, розташованого на території заказника «Соколови Скелі». Водоспад Шипіт або «Воєводин»
вважається одним із наймльовничіших місць Карпат. Навколо нього ліс, прохолода, спокій і тільки шумить "Шипіт" - струмені
води зриваються двома потоками, висота головного каскаду становить 5-6 м. Воєводин — рідкісна та прекрасна пам'ятка
природи, яка має ще й наукове, естетичне та рекреаційне значення. Ми радимо кожному відвідати цей мальовничий, гірський
водоспад!

Мукачево
Екскурсія одним із давніх культурних, релігійних та політичних центрів Закарпаття, яке вже протягом багатьох століть
змагається за першість у регіоні із обласним центром – Ужгородом. Місто знаходиться на стику відрогів вулканічних Карпат та
Закарпатської низовини. Воно досить щільно забудоване вздовж обох берегів річки Латориця. Історичною перлиною Мукачево є
замок Паланок, унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури. Розташована твердиня на горі вулканічного
походження, яка забезпечувала неприступність замку впродовж віків
Трансфер на залізничний вокзал Мукачево.
Завершення програми.

Вартість програми на 1 особу – 1591 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (2 сніданки);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд в Ужгород/виїзд із Мукачево;
обіди та вечері;
вхідні квитки

Примітка.
Переїзд Київ – Ужгород можливий наступним чином: поїздом №81 «Десна», з Києва 13.08.2015 р. відправлення о 18:35,
прибуття в Ужгород 14.08.2015 р. о 10:27
Переїзд Мукачево - Київ можливий наступним чином: поїздом №99 «Закарпаття», з Мукачево 16.08.2015 р. відправлення о
18:17, прибуття у Київ 17.08.2015 р. о 07:23
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Менеджер по туру: Павло, 0674961657, ecomedia@uaeta.org

