Tajemnicy Polesia
Podróż ekologiczna przez Polesie Ukraińskie (8 dni)
Ukraińskie Polesie dotychczas pozostaje nieznanym krajem. Zwiedzając Poleski Rezerwat Przyrody, Kamienną wioskę, podróżując
Poleskim tramwajem - na zawsze zakochasz się w kraj jezior, błot i mnóstwa niewielkich rzek które zachowują dużo ciekawych i
niesamowitych obiektów turystycznych. Podróż tą miejscowością – idealny odpoczynek dla osób które pragną chociaż na kilka dni
zapomnieć hałas dużego miasta, zapoznać się z „dziką” miejscowością w której zatrzymał się czas…
Sezonowość: kwiecień - październik
PROGRAM
Dzień pierwszy

Wyjazd z Kijowa.
Wycieczka:
 Korosteń (latopisowy Iskorosteń na brzegu rzeki Uż. Teraz to miejsce ma nazwę Łazienki Kniahini Olgi. A na wysokim wzgórzu
starożytnego miasta stoi pomnik poświęcony kniaziu Mału, który swatał kniahinię Olgę po tym jak zabił kniazia Kijowskiego Igora.
Granitowe schroniska wzgórza posiadają obiekt „Skała” – podziemny bunkierka - muzeum doby przedwojennej).
 Owrucz (jeszcze jedno latopisowe miasto w którym znajduje się grób kniazia Olega Swiętosławowicza, ozdoba miasta – Katedra Św.
Wasilija i Katedra Przemienienia Pańskiego).
 Poleski Rezerwat Przyrody (rozpoczęcie zapoznania z Poleskim Rezerwatem).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
Dzień drugi

Śniadanie.
Wycieczka:
 Poleski Rezerwat Przyrody (flora i fauna Polesia w muzeum Rezerwatu, bartnictwo, tradycje Polesia).
 Olewsk (jedne z najbardziej starych osiedl na Wołyniu znajdujące się w basenu rzeki Ubort, Cerkiew Św. Michała XVI wieku).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień trzeci

Śniadanie.
Wycieczka:
 „Kamienna wioska” (zwiedzanie rezerwatu geologicznego państwowego znaczenia - „Kamienna wioska”. Tutaj można zobaczyć
ogromne otoczaki, które powstały w wyniku działalności lodowca. O tajemniczy Stonehenge znajdujący się na brytyjskich wyspach
słyszał chyba każdy, jednak mało kto słyszał o olbrzymie kamienie na terenie Żytomierskiego Polesia; nie patrząc na to, że w
Kamiennej wiosce nikt nie mieszka, jednak tutaj zawsze ktoś na Ciebie czeka: duże kamienie lubi przyjmować gości).
Nocleg w hotelu.
Kolacja.
4 – 5 dzień

Śniadanie.
 Spływ rzeką Ubort (o bogactwie i różnorodności światu zwierząt i roślin Polesia chyba najlepsze opowie wędrówka przez rzekę
Ubort, która płynie zachodnią częścią malowniczego terenu. Przez dwa dni będziesz obserwować malowniczą przyrodę i nauczysz się
pokonywać różne przeszkody w kształcie żeremia …bobrów).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.
Dzień szósty

Śniadanie.
Wycieczka:
 Tramwaj Poleski (wycieczka malutkim, wprawie zabawkowym pociągiem (miejscowi nazywają jego Kukuszka) czynnym
najdłuższym (106 km) wąskim koleją Europy . Ta niezwykła podróż zwróci Twoją uwagę na nieruszoną przez człowieka przyrodę, na
nie bojaźliwych mieszkańców lasu, najdłuższy w Ukrainie most drewniany – to wszystko zobaczysz przez okno pociąga).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.

Dzień siódmy

Śniadanie.
 Wodna wycieczka przez Narodowy Park Przyrodniczy „Prypeć – Stochid” (na zakończenie naszego programu proponujemy
jeszcze raz zanurzyć się w bajkowy świat Polesia pod czas wodnej wycieczki przez nieruszony człowiekiem zakątek parku
przyrodniczego, który sprawia wrażenie swoimi ogromnymi lasami i niepowtarzalnymi krajobrazami).
Przyjazd na miejsce obozu.
Kolacja.

Dzień ósmy

Śniadanie.
 Wodna wycieczka przez Narodowy Park Przyrodniczy „Prypeć – Stochid” (kontynuacja wodnej wędrówki przez cichą rzekę
Stochid wąchając aromat mięty wodnej, a dookoła - na brzegach i w wodzie spotkasz ciekawe i piękne rodzaje flory: sierpnica,
grzybienie białe i północne, trzcina pospolita… Jeszcze zwiedzimy świątynie Św. Mikołaja na wsi Buczyn gdzie znajduje się cudowna
ikona. Zakończymy dzień nad rzeką Prypeć oglądając z ornitologicznej wierzy obszar zalewowy).
Zakończenie programu.
Powrót do Kijowa.
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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