Західноукраїнська кругосвітка
Екологічна подорож західноукраїнськими землями (6 днів)
Ця програма розрахована не лише на прихильників екскурсійних подорожей, що прагнуть більше дізнатись про
західноукраїнські землі. Мандрівка принесе Вам задоволення від зустрічі з високогірними Карпатами, теплим мікрокліматом
Дністровського каньйону, загадковими печерами, неповторними замками Поділля, і головне – Ви зможете це все відчути, не
просто спостерігаючи з вікна автобуса, а активно відпочиваючи. Ви підніметесь на найвищу гору України Говерлу, поринете
у таємничу темряву печер Млинки та Вертеба, повеслуєте унікальним каньйоном Дністра і зрозумієте, чому Хотинська та
Кам’нець-Подільська фортеці увійшли до сімки найвидатніших історико-культурних пам’яток України.
Сезонність: травень-вересень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Івано-Франківську.
Екскурсія:

Знайомство з курортом Яремче (відвідування потужного карпатського водоспаду «Пробій», придбання сувенірів,
що будуть нагадувати Вам про мандрівку на гуцульському базарі).

Ознайомлення з храмовою та домобудівною архітектурою Гуцульщини (оглядова екскурсія із відвідуванням
церков у Микуличині, Татарові, Ворохті).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.

Сходження на Говерлу (найвища гора України – 2061 метр над рівнем моря. З Говерли відкриваються масштабні
краєвиди на найвищі гірські масиви Українських Карпат – Чорногору, Свидовець, Горгани. Добре видно долини, ніби
іграшкові будиночки на Івано-Франківській та Закарпатській стороні. Ви зможете оглянути сліди словацько-польського
кордону, який проходив тут в першій половині XIX ст. – збереглись прикордонні стовпчики).
Повернення до готелю.
Вечеря.
3-4 день

Сніданок.
Переїзд на р. Дністер.

Водна подорож по р. Дністер (мандрівка по другій за довжиною річці України, на всій ділянці якої Ваше око будуть
милувати чарівні краєвиди Дністра. Під час сплаву ми побачимо геологічні відслонення (червоні і сірі девонські

пісковики, вапняки, травертини), мальовничі острови, печери, водоспади (т.зв.«дівочі сльози»), заповідні стінкиурочища («Червоне», «Хмелівська стінка») з унікальною флорою).
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
5 день

Сніданок.
Екскурсія:

Печера «Млинки» (одна з печер Поділля, протяжністю біля 25 км. Цікава великими кристалами і масивними друзками
пластинчастого гіпсу, сталактитами, кам’яними «хвилями», десятками ходів і залів. Характерно, що у «Млинках»
розроблені маршрути різної складності, можна вибрати подорож більш спокійну, а можна – із зарядом адреналіну, хоча,
незалежно від маршруту, доведеться і повзти, і протискатись через вузькі ходи та щілини, і долати глибокі тріщини в
гіпсовій породі печер)

Печера «Вертеба» (саме у цій печері функціонує один із музеїв трипільської культури, оскільки саме тут археологами
були виявлені сліди перебування перших українських землеробів. Під час розкопок у печері дослідники знайшли
залишки великого багаття, довкола якого знаходились різноманітні знаряддя (сокири, долота, скребки, ножі), кістки
тварин. У Вертебі виявлено багато керамічних фігурок жінок, в одному із залів досліджено загадкове чоловіче
захоронення – 25 скелетів, посуд культового призначення.)
Прибуття на стоянку.
Вечеря.
6 день

Сніданок.
Ексурсія:

Хотинська фортеця (одна з найкраще збережених на сьогоднішній день оборонних споруд над Дністром. Заснована у
XIII ст., фортеця чимало побачила чимало видатних історичних осіб – засновника Запорізької Січі Дмитра БайдуВишневецького, легендарних гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного та
Богдана Хмельницького. Сьогодні
Хотинська фортеця – не лише Державний історико-архітектурний заповідник, а також місце проведення свят та зйомок
художніх фільмів).

Кам’янець-Подільський («Квітка на камені» - так милозвучно називають древній Кам’янець-Подільський. Знаходячись
поблизу кордонів різних держав, місто було наріжним каменем і символом могутності протягом багатьох століть. «Бог
створив це місто – нехай його і сам здобуває» - ці слова пролунали з уст турецького султана, який, вражений могутністю
міста, відійшов від стін Кам’янця. Сучасний Кам’янець-Подільський налічує величезну кількість історичних пам’яток, а
національно історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» став переможцем у всеукраїнській акції
«7 чудес
України»).
Завершення програми.
Виїзд з Кам’янець-Подільського.
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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