Czeremosz
Program spływu po rzece Czeremosz (4 dni)
Każdego roku wiosną, kiedy pierwszy oddech promieni słonecznych zaczyna budzić góry z długiego zimowego znu, białe czapki
malowniczych Karpat zmieniają swoje białe ubrania na zielony kolor. Tysiące strumyków ściekają po górskich stokach, dzwonią oraz
śpiewają zwycięską pieśń wiosny, a potem łącząc się między sobą, wypełniają potoki, robią rzeki burzliwymi oraz swoim szumem
budzą wszytsko żywe dookoła. One, jak i dawni mieszkańcy tego regionu – huculi, gościennie zapraszają do siebie, żeby poczuć całą
siłę oraz piękno przyrody, wypełnić serca młodymi wiosennymi sokami, wśród tej pierworodności oczyścić myśli oraz serca, wypełnić
siebie chęcią żyć oraz energią pozytywną na cały następny rok!
Sezon: kwiecień-maj
PROGRAM
1 dzień

Spotkanie w Iwano-Frankiwsku.

Zwiedzanie Jaremcza (wodospad „Probij” oraz targ huculski).
Przejazd do uroczyska „Zaroslak”.

Wspinanie się na Howerlę (najwyższy ukraiński szczyt – 2061 m nad poziomem morza. Z Howerły widać wymiarowe
krajobrazy na najwyższe pasma górskie Karpat Ukraiński – Czarnogóra, Swydowiec, Horhany. Dobrze widać doliny, niby
zabawkowe domki po Iwano-Frankiwskiej oraz Zakarpackiej stronach).
Przyjazd do miejsca obozu namiotowego u góry Czeremoszu.
Świąteczna kolacja.
2 dzień

Śniadanie.
Instruktaż z bezpieczeństwa, trenowania.

Spływ po najtrudniejszej części Czarnego Czeremoszu (przejście przez progi: Dzembronia, Biła Kobyła, Huczok oraz
Wielki Huk, zdobycie nawyków pokonania przeszkód na rzece górskiej).
Powrót do obozu, obiad.

Spływ po Czarnym Czeremoszu (utrwalanie nawyków, przechodzenie przez progi – dla tych, którzy jeszcze mają siłę).
Powrót do obozu.
Kolacja.
3 dzień

Śniedanie.

Spływ po części „Topilcze - Werchowyna” (zapoznanie się z Huculszczyzną – cd.)
Powrót do obozu.
Kolacja.
4 dzień

Śniadanie.
Wyjazd z obozu namiotowego.
Wycieczka:

Kryworiwnia (zwiedzanie huculskiej chaty-grażdy – unikalnego domu Karpat, tradycyjnej huculskiej drewnianej cerkwi,
muzeum-sadyby Iwana Franki).

Kosiw (odwiedziny targu huculskiego).

Kołomyja (zwiedzanie Muzeum sztuki ludowej Huculszczyzny oraz Pokucia).
Wyjazd z Iwano-Frankiwska.
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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