Карпати скельні
Програма екскурсії по скельних Карпатах (3 дні)
На північних і південних схилах Карпат, від річок Лімниця і Тересва, на сході до річок Уж і Сян на заході проживають бойки
– представники самобутньої етнографічної групи українців. Свій родовід бойки ведуть від давнього східнослов’янського племені
білих хорватів, яких Володимир Великий приєднав до Київської Русі. Під час цієї етнографічної подорожі ви побуваєте у відомих
центрах бойківського краю, познайомитесь із архітектурою, звичаями та традиціями цієї унікальної спільноти.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Стрия.
Екскурсія:

Стрий (костел Різдва Матері Божої XIV-XIXст., Францисканський костел XVII-XVIIIст., церква Архистратига Михаїла).

Бубнище (відомий скельно-печерний комплекс Скелі Довбуша – унікальна природна та історична пам’ятка, названа в
честь легендарного опришка Олекси Довбуша).

Розгірче (монастир XIII ст., один із найвідоміших скельних монастирів).

Урич (давньоруський наскельний оборонний комплекс міста-фортеці Тустань, пам’ятки природи та археології національного
значення, що не має аналогів у Європі. )
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.
Екскурсія:

Турка (столиця бойківського краю, місце проведення етнофестивалю «Бойківські фестини»).

Ясениця-Замкова (церква Архангела Михаїла XVIII ст., музей церковних старожитностей).

Спас Тершівський (геологічна пам’ятка природи Спаський камінь, група скель з висотою понад 20 метрів).

Лаврів (монастир Святого Онуфрія, заснований у давньоруські часи).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
3 день

Сніданок.

Екскурсія:

Старий Самбір (ратуша XVII-XIX ст., костел Івана Хрестителя XVI ст., мисливський будиночок 16ст., костел Бернардинів
XVII ст., монастир Бригідок XVII ст., церква Різдва Пресвятої Богородиці XVIII ст. ).

Дрогобич (церква Святого Юра XV ст., церква Воздвиження Чесного Хреста XVI ст., костел Святого Бартоломея XIV ст.,
найбільша в Галичині хоральна синагога, житниця, шпихлір).
Виїзд зі Стрия.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб
Детальніше по програмі – у розділі «Інформація»
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