Берегами Сарматського моря
Екологічна подорож Дністровським каньйоном (2 дні)
Тривалість: 2 дні/1 ніч
Основний маршрут: Заліщики – каньйон р. Дністер (ур.Криве) – каньйон р. Тупа – Касперівці – каньйон р. Серет –
печера «Вертеба» – Більче-Золоте – урочище Монастирок – Заліщики
Місце збору групи: 09.05.2015р., 04:30, м. Заліщики, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 10.05.2015 р., 18:00, м. Заліщики, залізничний вокзал
Поділля - один із найекзотичніших регіонів України, де навіть вибагливий турист зможе задовольнити свої смаки. Тут і
величний Дністер, друга за довжиною річка в Україні зі своїм неперевершеним каньйоном, не менш красиві та мальовничі
каньйони річок Серета і Тупа, і сітка дивовижних печер, які пам'ятають стародавніх трипільців, і чудові архітектурні пам’ятки,
що чудово доповнюють природу подільського краю.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: каньйони річок Дністер, Тупа, Серет, Георгіївська церква у Касперівцях, музей
трипільської культури у печері «Вертеба», панорама Заліщиків, скельний храм у Монастирку.
ПРОГРАМА
1 день, 09.05.2015

Збір групи: 09.05.2015 р., м. Заліщики, залізничний вокзал, час: 04:30

Заліщики
Програма розпочнеться із ознайомлення з річкою Дністер у Заліщиках, щоб уявити собі всю її велич та красу, ми
подивимось на неї з висоти пташиного польоту: із запаморочливого схилу ріки відкривається неперевершена панорама міста,
складається враження, що воно розташоване на острові, який омивають теплі дністровські води.

Урочище Криве, каньйон р. Дністер
Прогулянка ботанічним заказником загальнодержавного значення, знайомимось із НПП «Дністровський каньйон».
Це одна з найбільш унікальних і цікавих територій в Україні, з виходами на поверхню скель віком близько пів мільярда
років, з цікавими водоспадами, гротами, печерами. Окремі з них колись використовувались пустельниками. В окремих місцях
можна бачити викопні рештки стародавньої флори і фауни.
В каньйоні теплий клімат, який прирівнюють до
середземноморського. Під час подорожі можна спостерігати за рідкісним птахом - чорним лелекою, а також за красивими
птахами - бджолоїдками, сірими чаплями, рибалочками та іншими. На схилах каньйону часто можемо зустріти реліктову рослину
молодило руське та інші рідкісні рослини, в т.ч. з Червоної книги.

Касперівці
Огляд місцевої Георгіївської церкви – архітектурної пам’ятки культово-оборонного призначення, збудованої в далекому XVI
ст. Також у Касперівцях, на старому цвинтарі можна познайомитись із ще однією характерною для території Подністров’я
пам’яткою - фігурою Святого Онуфрія.

Каньйони річок Тупа, Серет
Оглядаємо каньйони річок Тупа і Серет з величезними кам'яними глибами по берегах, дикою природою, віддаленістю доріг,
первозданністю, що робить цю місцевість надзвичайно приваблюючою. Стежинка по березі каньйону веде то низом, то верхом,
що дає можливість повноцінного сприйняття краси цієї території. В ході подорожі зустрінемо вапнякові скелі, т.зв. «кам'яні
гриби» чи «касперівські сфінкси» - своєрідні форми вивітрювання, побачимо фантастичні долини подільських річок.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
2 день, 10.05.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Печера «Вертеба»
Саме у цій печері функціонує один із музеїв трипільської культури, оскільки саме тут археологами були виявлені сліди
перебування перших українських землеробів. Під час розкопок у печері дослідники знайшли залишки великого багаття, довкола
якого знаходились різноманітні знаряддя (сокири, долота, скребки, ножі), кістки тварин. У Вертебі виявлено багато керамічних
фігурок жінок, в одному із залів досліджено загадкове чоловіче захоронення - 25 скелетів, посуд культового призначення

Монастирок
Огляд давньоруського храму, заснованого ще в ІХ ст., що більше нагадує печеру, аніж споруду культового призначення.
Однак, немає нічого дивного, оскільки його першочерговим призначенням було справляння язичницьких обрядів. Неподалік
храму збереглась також величезна плита, що служила жертовником. Подейкують, що під час дощу, вода з цієї плити стікає
червоного, мов кров, кольору.
Від храму також відкривається чудовий краєвид долини річки Серет, каньйон проглядається на кілька кілометрів і вражає
своєю мальовничістю.
Переїзд у Заліщики.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (1 сніданок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Заліщиків;
обіди та вечері;
вхідні квитки.

Примітка.
Переїзд Київ – Заліщики можливий наступним чином: поїздом №457 (Київ – Рахів), з Києва 08.05.2015 р. відправлення о 16:55,
прибуття в Заліщики 09.05.2015 р. о 04:28
Переїзд Заліщики - Київ можливий наступним чином: поїздом №458 (Рахів – Київ), із Заліщиків 10.05.2015 р. відправлення о
18:27, прибуття у Київ 11.05.2015 р. о 07:00

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

