Чарівний світ Подністров’я
Комбінована подорож територією Подністров'я (5 днів)
Пропонуємо надзвичайно захоплюючу водно-спелео-пішохідно-екскурсійну подорож у світ неповторної української
природи. Участь у програмі перенесе Вас на декілька століть назад при відвідуванні відомих фортець у Хотині і Кам’янціПодільському чи маловідомих, але не менш цікавих у Раковці, Окопах, Скалі-Подільській. На сотні мільйонів років зануримося
в історію Землі, розглядаючи під час сплаву на туристичних катамаранах геологічні шари Дністровського каньйону. Окремі
пейзажі нагадують Біблійні оповіді про Рай, а те, як його зображують на малюнках, можна побачити на власні очі. Монахивідлюдники недарма колись усамітнювались тут для молитви.
На цих прекрасних ландшафтах, один на один з природою, разом з друзями чи сім’єю, є чудова можливість забути хоча б
на деякий час швидкоплинні будні, зняти психологічну втому, яка вже дістала кожну клітинку розбещеного цивілізацією тіла,
естетично насолодитись природою і емоційно насититися враженнями, пізнати щось нове і зарядитись позитивною енергією на
цілий рік.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Тернополя.
Переїзд із Тернополя до р. Дністер.

Рукомиш (травертинова скеля з печерною церквою Святого Онуфрія , Хресна дорога, фігура Святого Онуфрія у
виконанні відомого скульптора Й.-Г. Пінзеля).

Бучач (історично – архітектурний комплекс міста: замок XIV ст., ратуша XVIII ст., монастир отців Василіян XVIII ст.,
церква Святого Миколая XVII ст., Успенський собор, Хрестовоздвиженська і Покровська церкви XVIII ст.).

Початок водної частини подорожі (інструктаж про техніку безпеки на воді, тренування, сплав).
Зупинка на стоянку (при бажанні – риболовля).
Вечеря.
2 день

Сніданок.
Продовження водної подорожі.

Огляд краєвидів Дністра (червоні та сірі девонські пісковики, вапняки, травертини, водоспади «дівочі сльози»,
заповідні стінки-урочища «Червоне», «Хмелівська» стінка).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
3 день

Сніданок.
Продовження водної подорожі.

Завершення сплаву.

Переїзд до Червоногороду (найбільший та найкрасивіший на Поділлі водоспад на р. Джурин (висота 16м), руїни
фортеці).

Переїзд до Касперівців (по дорозі – огляд каньйону р. Тупа з величезними кам’яними глибами по її берегах і над
сільськими хатами).
Вечеря.
4 день

Сніданок.

Пішохідна мандрівка каньйоном р. Серет (подорож відбувається в межах Касперівського ландшафтного заказника. По
ходу мандрівки зустрічаються вапнякові скелі, т.зв. «кам’яні гриби» чи «касперівські сфінкси» - своєрідні форми
вивітрювання. Красиве панорамне місце над долиною річки, біля якої печерний храм ІХ ст. з жертовним каменем біля
нього).

Печера-музей «Вертеба» (геологічна та археологічна пам’ятка державного значення, у якій виявлено сліди
перебування трипільців).
Переїзд до Скали-Подільської, вечеря.
5 день

Сніданок.

Печера «Кристальна» (геологічна державна природна пам’ятка, лабіринтова печера карстового походження ,
загальною протяжністю ходів понад 22 км).

Хотинська фортеця (одна з найкраще збережених на сьогоднішній день оборонних споруд XIII ст. над Дністром).

Кам’янець-Подільський (оглядова екскурсія по старовинному місті, ознайомлення із найвидатнішими пам’ятками
Кам’янця).
Виїзд з Кам’янець-Подільського.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація».
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