Kalejdoskop przygód Podola
Program mieszany najbardziej ciekawymi miejscami Podola (3 dni)
Sezonowość: maj - październik
PROGRAM
Dzieo pierwszy. SPELEOLOGIA: PODRÓŻ PODZIEMNYM ŚWIATEM JASKIO

Przejazd do Tarnopola. Wyjazd do jaskio Podola.


Jaskinia “Młynky” (jedna z jaskio Ukrainy; trzygodzinna podróż labiryntem jaskini, długośd około 35 km.,
ona jest ciekawa dużymi kryształami i ogromnymi kawałkami gipsu, stalaktytami, dziesiątkami tras i sal).
Obiad.


Jaskinia - muzeum „Werteba” (geologiczny i architektoniczny zabytek w którym znaleziono ślady unikalnej
kultury Trypolskiej 3 tys. p. n.e.



Czerwonogród (największy (wysokośd 16 m) oraz najpiękniejszy wodospad równinny w przełomie rzeki
Dżuryn, ruiny twierdzy).
Nocleg w namiotach. Kolacja.
Dzieo drugi. SPŁYW RZEKĄ DNIESTR (KANION DNIESTROWSKI)

Śniadanie.
 Piesza wycieczka eko - ścieżką nad rzeką Dżuryn (1,5 godz).
Spływ Dniestrem (odcinek Usteczko - Zaleszczyki).
 Spływ Kanionem Dniestru (czerwone i szare piaski dewooskie (wiek widzialnych skał geologicznych około
400 mln. lat), wapieo trawertyny, wodospad „Dziewczęce łzy”, rezerwat szarych czapel).
Obiad w trakcie spływu (lunch - boksy).
Przyjazd do Kamieniec Podolskiego.
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.

Dzieo trzeci. STAROŻYTNE ZAMKI PODOLA I BUKOWYNY

Śniadanie.
Wycieczka za miastem „Obronna architektura Podola starożytnego”:


Wycieczka “Stary Kamieniec“ (historyczno – architektoniczny kompleks Starego miasta: kościół Katedralny,
ratusz miejska, Polska i Ruska brama, kościół O. Dominikanów, most Turecki, kościół Trynitarzów, cerkiew
Pietropawłowska, plac Polski i Ormiaoski, zwiedzanie twierdzy).
Obiad.


Twierdza Chocimska XIII-XIX wieku (jedna z najbardziej zachowanej struktur obronnych nad Dniestrem,
która została wpisana do listy siedem najpiękniejszych historyczno - kulturalnych zabytków w ramach
Ogólnoukraioskiego konkursu „7 Cud Ukrainy”.

 Twierdza Okopy Świętej Trójcy XVII wieku.
Powrót do Tarnopola.
Zakooczenie programu.
Organizator zabezpiecza:
-

transport i transfery (autobus);

-

zakwaterowanie (namioty – 1 –sza noc, hotel*** - 2 –ga noc (pokoje dwuosobowe standardowe);

-

korzystanie ze sprzętu turystycznego (katamaran, wiosła, kamizelki ratownicze, namioty, śpiwory,
karimata);

-

usługi pilota, instruktorów;

-

usługi organizacyjne (usługi firmy).

Nie zostają włączone do wartości:
-

wyżywienie.

Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści
podróży.
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