Велич і краса Дністровського каньйону
Еко-тур зі сплавом в національному природному парку «Дністровський каньйон» (3 дні)

Подорож в Дністровському каньйоні це справжній пригодницький екотур, де покажемо одну з найцікавіших його ділянок,
наповнену загадками і таємницями. Унікальності цьому маршруту надають мальовничі ландшафти та їх неповторність. Круті
скелясті або заліснені береги висотою до 200 м, унікальні травертинові скелі і геологічні відслонення, печери і гроти зі слідами
перебування людини, водоспади, мальовничі острови, пам'ятки природи, історії, архітектури, етнографії - все це ми бачимо,
відвідуємо і, головне - активно відпочиваємо.
Теплий клімат у каньйоні відрізняє цю місцевість від інших територій Західної України - стіни каньйону затримують сонячне
тепло, через що влітку дощів тут майже не буває, а навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні швидше. Дністровські схили містять
велику кількість рідкісних рослин, тварин, птахів. Маршрут подорожі проходить по кордону кількох областей, що зумовлює
відносну віддаленість від цивілізації, а отже - повну релаксацію.
Незвичайне і надзвичайне на маршруті: скельні відслонення віком до пів мільярда років, водоспади «дівочі сльози»,
травертинові скелі з гротами і пустельнями, неймовірні панорами каньйону.
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Тернополі.
Трансфер на річку.
Екскурсія:

Коропець
Короткий огляд палацу графа Бадені, збудованого у ХІХ ст. у класичному стилі з розкішними бароковими ліпними
геральдичними атрибутами, серед яких між рушниць і мисливських ріжків почесне місце займає барельєф із зображенням
перехрещених коси і ціпа. Привертає увагу також парк, на території якого збереглися величезні старі дерева, зокрема,
екзотичні (гінкго, платани).
Інструктаж з техніки безпеки, тренування.

Початок сплаву по р. Дністер (ділянка смт Коропець – с. Космирин)
Мандрівка починається дивовижним за красою каньйоном, частина якого є територією національного природного парку
"Дністровський каньйон". Це справжня «жива» геологічна книга про нашу планету. Його окрасою є високі скелясті береги
висотою до 200 метрів, з виходами на поверхню червоних та сірих порід епохи девону, віком бл. 400 млн.років. Цікавинкою
даної ділянки є травертинові гроти з печерами, одну з яких ми відвідаємо. З Космиринської скелі спадає тонким струмком
красивий водоспад, який називають в народі «дівочими сльозами». Деякі з подібних скель в давнину використовувались
пустельниками, про що свідчать висічені у камені лави, місця для ікон і т.п., а також поширений в регіоні культ Святого Онуфрія
– покровителя пустельників. В окремих місцях можна бачити викопні рештки стародавньої флори і фауни.
Розміщення на ночівлю (намети).
Вечеря.

2 день

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Дністер (с. Космирин – с. Возилів/Монастирок)
В каньйоні теплий клімат, який прирівнюють до середземноморського. Сьогодні дізнаємось чому клімат тут такий
особливий і як він вплинув на місцеві флору і фауну. Познайомимося із життям, культурою, звичаями, побутом та заняттям
місцевого населення, яке виробило свою і традицію співіснування з природою Придністер'я. Цього дня будемо насолоджуватись
краєвидами з рівня річкового плеса, а також піднімемось наверх каньйону, щоб зафіксувати на фото панорами Дністра.
Розміщення на ночівлю.
Вечеря.
3 день, 08.06.2020

Сніданок.

Продовження сплаву по р. Дністер (ділянка с. Возилів/Монастирок – с. Лука)
На третій день подорожі вкотре насолоджуємось фантастичними краєвидами Дністра, оглядаємо красивий травертиновий
водоспад біля с. Монастирок.
Обід.
Переїзд у с. Нирків

Червоногородський водоспад
В глибокому каньйоні річки Джурин побачимо мальовничі руїни ніби казкового замку, та найголовніше –
шістнадцятиметровий, найбільший рівнинний водоспад України. Він вражає потужністю та красою, а любителям водних
процедур настійливо рекомендуємо прийняти холодний освіжаючий душ під струменями води.

Переїзд у Тернопіль.
Завершення програми.

Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування до місця початку та з кінця подорожі;
оренда водного спорядження (катамарани, весла, жилети);
оренда наметів, спальників, туристичних килимків;
харчування (2 сніданки, 3 обіди, 2 вечері);
супровід гіда екскурсовода, інструкторів, кухаря;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд з Тернополя.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі. Заявлена
ділянка подорожі в Дністровському каньйоні може змінюватись залежно від погодних умов, графіку доїзду учасників туру та
інших обставин. Це абсолютно не впливає на загальний зміст туру, оскільки протяжність каньйону складає кількасот кілометрів,
а цікаві об’єкти по маршруту розташовані по всій його протяжності.
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