Bug Poludniowy
Program spływu po rzece Bug Poludniowy (2 dni)
Boh – tak treściowo nazwali tę piękną rzekę nasi przodkowie – dawni słowianie. I chyba nie tak po prostu. Południowy Boh to
współczesna nazwa dawnego Bohu, jest to trzecia za długością rzeka Ukrainy, która cieczę przez centralne oraz południowe obwody
przez strefę lasostepu oraz stepu, gdzie jest ciepły klimat Pobuża, bogactwo świata przyrody, ciekawe historyczno-archotektoniczne,
archeologiczne zabytki oraz niezepsutość przez cywilizację zrobią wasz odpoczynek niezwykle atrakcyjnym.
Rozgrzana przez słońce ziemia, która pamięta stukot kopyt koni kozackich, wypalona trawa, zapachi różnych traw budzą
wyobraźnię podróżujących, a niesamowicie piękne świty oraz zachody słońca zaczarowują wszystkich, kto tutaj wędruje.
Sezon: kwiecień- październik

PROGRAM
Dzień pierwszy

Przyjazd do Winnicy, przejazd do rzeki Boh.
Instruktaż z bezpieczeństwa, trenowania.


Spływ po Bohu (podróż po rzece odbywa się tam, gdzie na powierzchnię wychodzi najdawniejszy na Ukrainie twór – Ukraiński
krystaliczny szczyt, dużo boskich progów. Granitowe skały po brzegach, stare młyny, pontonowe przepławy, wyspy oraz
zachwycające duch przejście pierwszych progów… Na tym odcinku drogi również można zobaczyć zimorodków, niewielkich
ptaków wpisanych do Czerwonej księgi Ukrainy. Ku Państwa uwadze – impreza wieczorna w wykonaniu miejscowych świerszczy,
trzask ogniska, plusk wody oraz… gotary).

Kolacja
Dzień drugi

Śniadanie.


Podróż – cd. (trudny progowy odcinek – Kijowski oraz Sokilecki progi – bardzo dobra okazja sprawdzić zdobyte umiejętności
oraz nawyki).



Sokilec (potężny młyn zbudowany przez Niemców w końcu XIX wieku).



Jaskinia (Cerkiew Narodzenia Bogórodzicy XVIII wieku, grodzisko zamkowe XIV wieku, oglądanie malowniczej panoramy rzeki
oraz progów, która otwiera się z terytorium grodziska, mauzoleum Potockich początku XX wieku).

Zakończenie programu.
Powrót do Winnicy.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmiany ogólnej treści podróży
Minimalna grupa dla obsługiwania wyjazdu – 10 osób
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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