Волинь заповідна
Екологічна подорож (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Київ – Маневичі – Любешів – Сваловичі – Київ
Місце збору групи: м. Київ
Місце та час завершення програми: м. Київ
На території України збереглося чимало мальовничих куточків, які чарують своєю красою та неповторністю. Однією із таких
перлин України є територія Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», що знаходиться в Любешівському районі
Волинської області.
Тут залишилось чимало чудових, незайманих куточків, де можна доторкнутися до первинної краси землі. Цей край чарує
своїми безкраїми лісами, прекрасними озерами та болотами. Проте найбільш мальовничі краєвиди спостерігаються вздовж річок
Прип’ять та Стохід. Остання має дуже влучну назву, яка характеризує її повністю — “річка сто ходів”. Характерною особливістю
цих річок є наявність десятків рукавів, русел, затонів, стариць, серед яких безліч заболочених та піщаних островів.

ПРОГРАМА
1 день, 27.06.2015
Ранній виїзд з Києва
Трансфер до с. Маневичі, зустріч з гідом.

Екскурсія до Черемського заповідника, екостежка, перехід по болоту до Черемського озера.
Черемський природний заповідник є справжньою окрасою Волині! Тут розкинулися прекрасні ліси, болітця, два чудових
озера та чудові річки. Символом заповідника є шейхцерія болотна (реліктова рідкісна рослина). Саме вона мала важливе
значення для заповідання цього куточка Волині, адже завдяки наявності цього червонокнижного виду у 1978 році тут був
створений заказник, а Черемське болото не було осушене. Тут можна відчути красу і велич поліської природи, тут можна
ознайомитися із побутом та своєрідністю життя поліщуків, і тут просто можна забути про турботи великих міст і далеких
коридорів життя…
Обід на природі.
Трансфер в Любешів, екскурсія містом.
Трансфер в готель (с. Любязь, поблизу Любязького озера).
2 день, 28.06.2015
Сніданок в готелі.

Факультативні водні екскурсії (вартість залежить від вибраного маршруту й тривалості)
Національний парк пропонує на вибір кілька цікавих екскурсій по Прип’яті й Стоходу, Любязькому озеру, можливо, і до
озер на Рівненщині (тривалість від 4 до 8 годин); з відвідуванням с.Сваловичі обідом на природі, фотографуванням водноболотних угідь, заплавних лісів та інших цікавинок. Спостереження і фотополювання на птахів.
Повернення у готель, відпочинок, вечеря.
3 день, 29.06.2015
Сніданок, виселення із готелю

Трансфер до озера Білого (на кордоні з Білоруссю)

Озеро карстового походження. Частина озера відноситься до території Республіки Білорусь. Площа водозбору становить
56,3 км2. Максимальна глибина – 8 м. Живиться атмосферними і підземними водами, а також завдяки водообміну з річкою
Прип’ять через блок каналів і озер Ратнівщини. Береги пологі, де-не-де поросли очеретом та рогозом, білоруська сторона
частково заболочена. Дно озера піщане, вода чиста, прозора.
Рослинний світ озера представлений деякими водоростями, береги заросли рогозом очеретом, кущами верболозу. Серед
озера є острів, площею близько 1 га, на якому ростуть вільха, верболіз, очерет та трав’янисті рослини. В теплий період року на
озері спостерігається чимало видів птахів – журавлів, куликів, мартинів, гусей, сов. Масовими видами пернатих є деркач, лиска,
чайка, лелека білий, чапля руда і сіра, жайворонок польовий.
Екскурсії, відпочинок на озері.
Обід на природі.
Трансфер до Києва.

Вартість подорожі:
1290 грн з особи (дво/тримісне проживання в номерах “економ”)
1390 грн з особи (двомісне проживання в номерах “півлюкс”)
1490 грн з особи (двомісне проживання в номерах “люкс”)
1370 грн з особи (тримісне проживання в номерах “люкс”)
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання в готелі;
два сніданки;
супровід гіда по всьому маршруту;
екскурсійний супровід;
страхування
У вартість не включено:
-

обіди та вечері;
водні екскурсії.

Менеджер по туру: Наталія, 0673996262, ecomedia@uaeta.org

