Zbrucz
Program spływu po rzece Zbrucz (3 dni)
Jeżeli teraz szukać białych miejsc na mapie Ukrainy, to jedna z nich znajduje się w kanionie rzeki Zbrucz. Nadzwyczajnie
ciekawa oraz oryginalna, ta rzeka rokoszuje wzrok pięknymi krajobrazami, niesamowitymi widokami, bogatą historią, która
pojawia się w postaci twierdz, które wywyższają się nad brzegami. Wydaje się, że za moment z twierdzy wyjdzie jakiś
średniowieczny rycerz oraz zapyta się, co Państwo obserwujecie w dawnych książęcych posiadłościach? A obejrzeć tu jest co:
szybkie potoki, skaliste brzegi kanionu, groty, jaskinie, wodospady, cudowne miejsca dla kąpieli, bogata przeszłość archeologiczna
oraz historyczna, ciekawa etnografia oraz architektura… Czas tu się zatrzymuje, a zegar biologiczny miejscowych zupełnie inny, niż
u ludzi z miasta. Jeżeli potrzebujecie Państwo zapału – przyjeżdżajcie tutaj, do dawnej granicy trzech krajów!
Sezon: kwiecień-październik
PROGRAM
1 dzień

Spotkanie w Czortkowie, przejazd do rzeki Zbrucz.
Wycieczka:
 Czortków (zamek XVI wieku, ratusz z wieżą zegarową, cerkiewna architektura miasta).
Przyjazd do rzeki, instruktaż z bezpieczeństwa, trenowania.
 Podróż wodna po rzece (zapoznanie się z geologicznymi szczególnościami doliny rzeki – odkłady syłuryjskie w wieku 450 mln
lat, unikalne trawertynowe skały z gratomi, wałami trajanowymi (pocz. I tys. naszej ery), ciekawą florą oraz fauną regionu,
zabytkami architektury).
Postój.
Kolacja.
2 dzień

Śniadanie.

Podróż wodna – cd. (podczas spływu zwiedzanie najstarszej w obwodzie Tarnopolskim cerkwi z XIII-XIV wieku,
Czarnokozyńskiego oraz Kudrynickiego Zamków, dotów z czasów 2. Wojny Światowej, zapoznanie się z kulturą regionu).
Postój.
Kolacja.
3 dzień

Śniadanie.

Podróż wodna – cd. (spływ do miejsca wpływu rzeki Zbrucz do rzeki Dniastr).
Zakończenie spływu.
Przejazd do Kamieńca-Podolskiego.
Wycieczka:

Kamieniec-Podolski (ogólna wycieczka po mieście).
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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