Причорномор’я та Побужжя
Екологічна подорож на Південь України (Одеська та Миколаївська область), (4 дні)
Це неймовірна пригода, яка в наш час має місце в Україні. Ми вирушаємо у подорож до близьких, але майже невідомих
пересічному українцеві місць. У супроводі фахівця-орнітолога будемо спостерігати дику та недоторкану природу Півдня
України. Тут унікальні і неймовірної краси ландшафти, загадкові кургани, історичні ландшафти Гардового острова з місцем
найбільшої Буго-Гардівської козацької паланки. Тут ми пізнаватимемо культуру і побут нашого народу та його сусідів із сивої
давнини і до сучасності та відвідаємо фортеці, храми та інші архітектурні пам’ятки.
Сезонність: квітень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд до Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-Степове Побужжя».

Екскурсія до Музею ракетних військ стратегічного призначення (колишня секретна військова база для запуску
ядерних ракет, єдиний подібний у світі музей розташований у США).

Мигійські пороги і Протичанська скеля (урочище Протич, мальовниче озеро у колишньому гранітному кар’єрі).

Гардовий острів та місце Буго-Гардівської паланки (унікальний гранітний каньйон Південного Бугу).
Приїзд на стоянку, вечеря.
2 день

Сніданок.
Екскурсія:

Каньйон Мертвоводу та Арбузинки (неповторні ландшафти України, заповідна флора і фауна, знайомство з
історичними територіями гранітно-степового Побужжя).

Відвідування геологічних заказників, пам’яток, заповідних урочищ, курганів.

Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» (знайомство із ландшафтами і природою заток середньої частини
лиману).
Приїзд на стоянку, вечеря.
3 день

Сніданок.
Продовження екскурсії:

Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» (мілководні острови, де гніздяться водолюбні птахи: кулики,
качки, крячки, очеретянки. Поруч – місце археологічних розкопок).



Куяльницький лиман (мертве море – місце давнього козацького та чумацького соледобувного промислу. Поруч –
унікальні ділянки ковилового степу, ендемічні та Червонокнижні рослини, рідкісна можливість зустріти смугастого та
жовточеревого полоза, борсука, степового тхора, кам’яну куницю, куликів-ходулочників, морських зуйків, тиркушок,
качок-пеганок. Неподалік – пам’ятка архітектури, оригінальна споруда курорту Куяльник).
Приїзд на стоянку, вечеря.
4 день

Продовження екскурсії:

Тузлівські лимани (мальовничі ландшафти, заповідна флора і фауна, можливість зустріти сокола-сапсана, крячок,
крячок, куликів, косуль, лисиць, знайомство з риболовним промислом Причорномор’я).

Білгород-Дністровський (Аккерманська фортеця XIII-XV ст.).
Повернення у Київ.
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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