Неповторне Тернопілля
Екологічна подорож (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Тернопіль – Бучач – Язлівець – Джуринський водоспад – Червоноградський замок – сплав по ріці Дністер
– Микулинці – Чортків – печера Млинки – Тернопіль
Місце збору групи: м. Тернопіль, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: м. Тернопіль, залізничний вокзал
Пропонуємо вам здійснити екстремально-пізнавальну подорож до мальовничого краю Тернопілля.
Кожний із трьох днів подорожі не схожий на інші. В перший день екскурсії по Тернополю й Бучачу, огляд замків в Бучачі та
Язлівці, Язлівецький монастир і прекрасні пейзажі глибокого каньйону річки Стрипа. Там же, на дні каньйону і ночівля –
чудесна база на березі річки з спортивними майданчиками, сауною, озерцем, бесідками та мангалами і каскадом водоспадів на
притоках Стрипи. Другий день – природні дива і активна водна частина. Найбільший в Європі Дністровський каньйон ми
побачимо не тільки зверху, перейшовши по одному з найвищих мостів у країні, а й знизу, з самої води – до Заліщиків ми
сплавляємось по Дністру на катамаранах. В цей же день – Джуринський водоспад і Червоногрудський замок. Ну і як собі уявити
Тернопілля без печер? В третій день відвідаємо печеру Млинки.

ПРОГРАМА
1 день, 18.06.2016
Зустріч групи на привокзальній площі в Тернополі
Трансфер у Бучач
Сніданок. Оглядова екскурсія містом
Переїзд в Язлівець. Відвідування Язлівецького монастиря та замку
Приїзд на турбазу «Над Стрипою», поселення
Вечеря. Вільний час (спортивні ігри, купання, сауна)
2 день, 19.06.2016
Сніданок
Відвідини унікального Червоноградського замку та Джуринського водоспаду – найвищого водоспаду рівнинної частини України
Переїзд до с. Устечко. Сплав на катамаранах по р. Дністер. Огляд Дністровського каньйону – одного із семи природних чудес
України
Повернення на турбазу
Вечеря, вільний час
3 день, 20.06.2016
Сніданок. Виїзд
Екскурсія до м. Чортків. (факультативно)
Переїзд у с. Залісся. Інструктаж з техніки безпеки. Відвідини печери «Млинки»*. (факультативно)
Екскурсія до містечка Микулинці, огляд замку, костелу, старого кладовища

Повернення у Тернопіль,прогулянка містом
Виїзд із Тернополя

Вартість програми: 1650 грн. з особи
Організатор забезпечує:
-

проживання на базі “Над Стрипою”;

-

екскурсійний супровід, супровід гіда;

-

2 сніданки, 2 вечері;

-

страхування.

У вартість не включено:
-

квитки на поїзд;

-

обіди;

-

сплав по Дністру (100-120 грн. з особи);

-

відвідування печери “Млинки” (50 грн (екскурсія) + 15 грн (прокат комбінезону) + 15 грн (прокат ліхтарика);

-

вхідні квитки до екскурсійних об’єктів.

Примітка: Млинки – печера, де проводяться екскурсії напівспортивного типу. Для учасників, які йдуть на екскурсію вперше,
пропонується маршрут найнижчої рівня складності, за бажанням можна замовити більш екстремальний маршрут. Від учасників
вимагається певна фізична підготовка, бажано відсутність зайвої ваги або наявність величезного бажання пройти маршрут. Тут
прийдеться повзти на животі, протискатись крізь щілини та розпори. Ці екскурсії проводяться у комбінезонах, зі змінним
взуттям та налобними ліхтариками.
Організатори туру залишають за собою право змінювати порядок і графік екскурсій, або замінювати їх на
рівноцінні

