До Збруцького ідола, Пущі Відлюдника та Іванківських штолень
Пішохідна подорож територією
природного заповідника «Медобори» і Національного природного парку «Подільські Товтри» (3 дні)
Даний маршрут поєднає в собі дві екологічні стежки «Богіт» та «До Пущі Відлюдника», екскурсія до Свято-Троїцького
монастиря, відпочинок та оздоровлення на ставку або штучному водоспаді річки Збруч.
Екологічна стежка «Богіт» приведе Вас до найвідомішої точки Медоборів – гори Богіт і одночасно прадавнього городищасвятилища, на якому в X-XIII ст. стояв всесвітньо відомий Збруцький ідол. Сьогодні ця гора є однією з найбільших святинь для
сучасних язичників. Далі маршрут проходить до Соколиної скелі, з вершини якої відкривається мальовничий краєвид на
Медобори. Тут же, під скелею, причаїлася таємнича печера Зміїна з екстремальним спуском до Збруча.
Друга частина маршруту проходить екологічною стежкою «До Пущі Відлюдника» з 12-ма облаштованими зупинками. На
всьому шляху подорожуючі зустрічають червонокнижні рослини Медоборів, бачать своєрідний тваринний світ, річку Збруч та
чують цікаві краєзнавчі розповіді та легенди.
Іванівські штольні-лабіринти є грандіозними підземними виробітками вапняку загальною протяжністю десятки кілометрів,
аналог одеських катакомб. Подорож підземеллям дає уявлення про підземний світ (залягання гірських порід, своєрідний
мікроклімат, колонії рукокрилих) та є достатньо екстремальною і захоплюючою, як для дітей так і для дорослих.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Тернополі.
Переїзд до Городниці.
Мандрівка:

Село Городниця (легенди, мальовничі околиці села, сільські традиції).

Заповідник «Медобори» (історія та принади).

Гора Богіт (найвища вершина Медоборів, гроти, дольмен, червонокнижні рослини).

Урочище Соколина скеля (легенда, 30-метрова скеля, печера Зміїна).

Долина річки Збруч (сінокоси, рідкісні рослини і тварини).

«Джерело бажань» та джерела народної медицини.
Зупинка на стоянку, вечеря.
2 день

Сніданок.
Продовження мандрівки:

«Поляна блискавок».

Городище-святилище Звенигород.

Скельна печера монаха-відлюдника.

Вертикальна карстова печера «Перлина».

Село Крутилів.
Зупинка на стоянку, вечеря.

3 день

Сніданок.
Продовження мандрівки.

Курорт «Сатанів».

Свято-Троїцький монастир.

Відпочинок та оздоровлення на водоспаді річки Збруч.

Іванківські підземні штольні-лабіринти.
Завершення програми, повернення в Тернопіль.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – розділі «Інформація».
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