Przełomy rzek, wodospady oraz jaskinie Podola
Podróż ekologiczna przez Podole (11 dni)
Podole – jedno z najbardziej egzotycznych regionów Ukrainy, który jest w stanie zaspokoić gusta nawet najbardziej wybrednych
turystów. Tutaj jest ogromny Dniestr - druga najdłuższa rzeka w Ukrainie, są niezrównane przełomy, sieci niesamowitych jaskiń,
które pamiętają jeszcze starożytnych Trypolan, Podolskie Towtry – unikalne góry wapienne, wspaniały wodospad Dżuryński –
największy wodospad na równinie Ukrainy oraz zabytki historyczne Kamieniec Podolskiego i Chocimiu, które jeszcze pamiętają
heroiczne strony historii Ukraińskiej.
Sezonowość: kwiecień - październik
PROGRAM
Dzień pierwszy

Spotkanie w Tarnopolu
Przejazd z Tarnopola do rzeki Dniestr.
Wycieczka:
 Rukomysz (skała trawertynowa gdzie znajduje się cerkiew Św. Onufrego, Droga krzyżowa, figurka Św. Onufrego– dzieło
słynnego rzeźbiarza J. J. Pinzla).
 Buczacz (zwiedzanie historyczno – architektonicznego kompleksu miasta).
 Koropiec (pałac grafa Badeni, Park Krajobrazowy).
Obiad.
 Początek wodnej części wycieczki przez rzekę Dniestr (pierwsze zapoznanie z rzeką i jej przełomami).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
2-6 Dni

Śniadanie.
 Spływ rzeką Dniestr (kontynuacja wodnej wycieczki. W ciągu tej wycieczki zobaczysz malownicze krajobrazy Dniestru,
geologiczne łupliwości (czerwone i szare dewońskie piaskowce, wapień, trawertyny), malownicze wyspy, jaskinie, wodospady
(tzw. „Dziewczęce łzy”), chronione ścianki - uroczyska („Czerwone”, „Ścianka Chmielowska”) z unikalną florą, zwiedzamy perlę
Podola – latopisną miejscowość Czerwonogrodu, gdzie w głębokim przełomie rzeki Dżuryn znajduje się największy i najpiękniejszy
wodospad Podola (wysokość 16 metrów).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
Dzień siódmy

Śniadanie.
 Spacer przez przełomy rzek Tupy i Seret (zwiedzanie przełomów rzek Tupy i Seret: ogromne bloki kamienne na brzegach,
dzika przyroda, oddalenie dróg, pierwotność przyrody sprawiają, że miejscowość ta jest atrakcyjną. Ścieżka na brzegu przełomu
prowadzi również w dół i do góry, co umożliwia podziwienie pięknych widoków. Pod czas podróży spotkamy się ze skałami
wapiennymi, tzw. „Kamienne Grzyby” albo „Kasperowsie Sfinksy” – osobliwe formy wietrzenia. Stojąc obok świątyni jaskiniowej w
Monastyrku zobaczymy fantastyczną dolinę rzeki Seret).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
Dzień ósmy

Śniadanie.
Wycieczka:
 Jaskinia „Werteba” (w tej jaskinie działa muzeum kultury Trypolu, ponieważ tutaj archeolodzy znaleźli ślady pierwszych
Ukraińskich rolników. Pod czas wykopalisk w jaskinie znaleziono pozostałości dużego ogniska, różne narzędzia dookoła (siekiery,
dłuta, skrobaki, noże), koście zwierząt. W Wertebie znaleziono przez archeologów liczne ceramiczne figurki kobiet, w jednej sali
znaleziono tajemniczy pochówek mężczyzn – 25 szkieletów, naczynie religijne).
 Jaskinia „Młynky” (jedna z jaskiń Podola, długość około 25 km. Tutaj są duże kryształy i ogromne kawałki gipsu, stalaktyty,
kamienne „fali”, dziesiątki korytarzy i sale. Charakterystycznym jest to, że w jaskinie „Młynky” opracowano trasy o różnym
stopniu trudności, można wybrać bardziej zrelaksowaną podróż również podróż z adrenaliną. Jednak niezależnie od trasy będziesz
musiał pełzać, próbować przejść przez wąskie tunele i szczeliny, przechodzić głębokie pęknięcia w gipsowych jaskiniach).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
Dzień dziewiąty

Śniadanie.
Wycieczka:
 Twierdza Chocińska (jedna z najbardziej zachowanej struktur obronnych nad Dniestrem. Założona w XIII wieku, twierdza
pamięta wybitnych osób w historii Ukrainy – założyciela Siczy Zaporoskiej Dmytra Bajdę – Wiśniowieckiego, legendarnych
hetmanów Piotra Konaszewicza - Sahajdacznego i Bohdana Chmielnickiego. Dzisiaj Twierdza Chocińska jest nie tylko Narodowym
Rezerwatem Historyczno – architektonicznym, lecz także miejscem różnych festiwali artystycznych i filmowania).
 Kamieniec Podolski („Kwiatka na skale” tak nazywają starożytny Kamieniec Podolski. Położony niedaleko od granicy różnych
państw, miasto przez wielu wieków było symbolem mocy i sławy. „Pan Bóg założył to miasto niech wtedy jego sam zdobywa” –
tak powiedział sułtan Turecki, który był wrażony mocą miasta i zrezygnował od ataki Kamieńca. Współczesny Kamieniec Podolski
nalicza dużo zabytków historycznych, a Narodowy Rezerwat Historyczno - architektoniczny „Kamienic” wygrał Ogólnoukraiński
Konkurs „7 Cud Ukrainy”).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.

Dzień dziesiąty

Śniadanie.
 Wyprawa rowerowa przez przełom rzeki Smotrycz (wędrówka przez unikalny przełom rzeki Smotrycz rozszerzy Twoje
wyobrażenia o 200-milionową historię naszego kraju, a wyprawa rowerowa doda adrenaliny).
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Dzień jedenasty

Śniadanie.
Wycieczka:
 Podolskie Towtry (unikalne góry wapienne, które powstały 15-20 milionów lat temu w kształcie zanurzonej rafy na dnie
ciepłego morza Sarmackiego. Dzisiaj to są niewysokie malownicze wzgórza Podolskich Towtr z różnymi formami wietrzenia,
pionowe krasowe jaskinie, osobliwe krajobrazy. Prawie one wszystkie pokryte lasem z mnóstwem reliktowych, endemicznych oraz
roślin leczniczych).
Zakończenie Programu.
Wyjazd z Kamieńca Podolskiego.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmiany ogólnej treści podróży.
Minimalna grupa dla obsługiwania wyjazdu – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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