Національний природний парк Дністровський каньйон, сплав по р. Збруч
Екологічна подорож каньйоном р. Збруч (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2 ночі
Основний маршрут: Кам’янець-Подільський – Скала-Подільська – Нівра – сплав по Збручу, печера «Атлантида» – Хотин –
Кам’янець-Подільський
Місце збору групи: 27.06.2015р., 05:40, м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 29.06.2015 р., 19:30, м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал
Якщо у наш час шукати білі плями на карті України, то одна із них знаходиться у каньйоні річки Збруч. Надзвичайно цікава
та своєрідна, ця річка милує око красивими ландшафтами, неймовірними панорамами, багатою історією, яка «виходить назовні»
у вигляді фортець, що височіють на берегах. Здається, що ось-ось із фортеці вигляне якийсь середньовічний воїн і запитає, що
Ви розглядаєте у давніх князівських володіннях? А подивитись тут є на що: швидка течія, скелясті береги каньйону, гроти,
печери, водоспади, чудові місця для купання, багате археологічне та історичне минуле, цікава етнографія та архітектура... Час
тут затримується, а біологічний годинник місцевих жителів зовсім інший, ніж у городян. Якщо Вам потрібен заряд енергії приїздіть сюди, до давнього кордону трьох держав!
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: Скала-Подільський замок, каньйон річки Збруч, Чорнокозинський та Кудринецький
замки, печера «Атлантида», Хотинська фортеця, старовинний Кам’янець-Подільський.
ПРОГРАМА
1 день, 27.06.2015

Збір групи: 27.06.2015 р., м. Кам’янець-Подільський, залізничний вокзал, час: 05:40
Переїзд Кам’янець-Подільський – Скала-Подільська.

Скала-Подільська
Коротка оглядова екскурсія Скала-Подільським замком. Твердиня відома з XIV ст., спочатку це був дерев’яний замок, що
зазнавав частих руйнувань, а в XVI ст. почалось будівництво кам’яної фортеці. З плином часу замок часто перебудовувався,
всередині було зведено красивий палац, однак до наших днів збереглись лише його руїни.
Переїзд на р. Збруч.
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.

Початок сплаву по р. Збруч
Ознайомлення з геологічними особливостями долини річки (силурійські відклади віком 450 млн. років, унікальні
травертинові скелі з гротами), Траяновими валами (початок І тис. н.е.), цікавою флорою і фауною регіону, археологічними
пам'ятками.
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.
2 день, 28.06.2015

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Збруч
Відвідування оповитого легендами Кудринецького замку, познайомимось із культурою подільського краю. Сплав
відбувається територією Національного природного парку «Подільські товтри», тут сформувався свій мікроклімат, спричинений
Товтровим кряжем та каньйонами Дністра i його притокiв.

Печера «Атлантида»

Екскурсія карстовою печерою «Атлантида», розташованою неподалік с. Завалля. Під час ознайомлювального маршруту ви
побачите галереї та зали, кристали різних форм та відтінків, брили пластинчастого гіпсу та багато інших цікавинок. Мандрівка
печерою розрахована на непідготовленого туриста, у ній можуть взяти участь навіть діти.
Розміщення на ночівлю.
Вечеря.
3 день, 29.06.2015

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Збруч
На третій день подорожі вкотре насолоджуємось фантастичними краєвидами Збруча, оглядаємо каньйон річки з високого
берега в с. Окопи.
Переїзд у Хотин.

Хотинська фортеця
Одна з найкраще збережених фортифікаційних твердинь над Дністром, яка увійшла до сімки найкращих історикокультурних пам’яток, визначених у ході Всеукраїнської акції «7 чудес України». Завдяки вигідному географічному розташуванню
Хотинська фортеця відігравала велику роль в історії України, Молдавії, Польщі, Туреччини та Російської імперії. Зважаючи на
прекрасну збереженість та фотогенічність споруди, тут проводились зйомки багатьох популярних художніх фільмів
Переїзд у Кам’янець-Подільський.

Екскурсія «Старий Кам’янець»
В теперішній час Кам'янець-Подільський можна розділити умовно на дві частини: Нове місто, характерне університетами,
численними готелями, зеленими парками і розважальними закладами та Старе місто, зі всіх сторін оточене глибоким
кам'янистим каньйоном ріки Смотрич, із цілими кварталами, які забудовувались протягом останнього тисячоліття
представниками аж семи різних національностей: поляками, українцями, литовцями, росіянами, вірменами, євреями та турками.
Завдяки унікальному поєднанню містобудівної архітектурної, історичної спадщини Старого міста з ландшафтом каньйону р.
Смотрич «Культурний ландшафт в м. Кам'янці-Подільському» визначено кандидатом до Списку світової культурної спадщини
ЮНЕСКО.
Трансфер на залізничний вокзал.
Завершення програми.
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (намети);
оренда водного спорядження (катамарани, рафти)
харчування (2 сніданки, 3 обіди, 2 вечері);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд із Кам’янець-Подільського;
вхідні квитки (Хотинська фортеця, печера «Атлантида»).

Примітка.
Переїзд Київ – Кам’янець-Подільський можливий наступним чином: поїздом №139, з Києва 26.06.2015 р. відправлення о 21:11,
прибуття у Кам’янець-Подільський 27.06.2015 р. о 05:34
Переїзд Кам’янець-Подільський - Київ можливий наступним чином: поїздом №140, із Кам’янець-Подільського 29.06.2015 р.
відправлення о 19:58, прибуття у Київ 30.06.2015 р. о 05:08

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

