Музеї та парки краю
Маршрут: Гірськолижно-туристичний комплекс «Мигово» - Берегомет
(Вижницький Національний парк) – Вижниця (музей коледжу прикладного
мистецтва ім. В. Шкрібляка) – Зеленів (музей природи) – Сторожинець
(дендропарк) – ГТК «Мигово».
Тривалість: 6 годин.
Протяжність автомаршруту: 180 км.
Перший із закладів маршрутного відвідування - еколого-просвітницький
центр національного парку «Вижницький», який репрезентує всі природні
комплекси низькогірної зони Буковинських Карпат.
Виставка музею максимально відображає реальний світ природи, її зміну,
явища і процеси, які в ній відбуваються. Пропонується побачити зміну
чотирьох пір року за короткий час, динамічну зміну природних комплексів та
явищ, а в кімнаті часу порівняти негативний вплив людини на довкілля.

Районний центр Вижниця – древнє містечко, що розкинулось біля бурхливого
Черемошу та підніжжя Карпат, завжди приваблює туристів.
Вижниччина відома художніми народними промислами. Місцеві жителі
дотримуються предковічних традицій і звичаїв, а Вижницький коледж
прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка гідно продовжує все те безцінне,
надбане віками. У музеї можна побачити неперевершені творчі роботи
студентів та викладачів. Унікальні витвори з дерева, металу, гобелени і
вишиванки, сучасний одяг з елементами автентизму милують зір відвідувачів.

Музей природи мальовничого куточку Буковини – села Зеленів, було засновано
в 1989 році подружжям шкільних вчителів біології і географії. Всі експонати
власник виготовляв власноруч, а дружина була автором експозицій.
Окрім опудал, гордістю музею є стегнові кістки і зуби мамонта, що були
знайдені в селі ще в 60-х роках на місці зсуву.
Музей рідної природи Карпат – єдиний такого типу на Буковині, де зібрано
понад тисячу експонатів, серед яких – тварини, птахи, плазуни. Побачити
можна також орла, кабана, борсуків, лисиць, які представлені у повний
розмір.

Сторожинець зустрічає розкішним дендропарком – пам’яткою природи
республіканського значення. Рік заснування парку – 1912, який створено на
основі природного мішаного пралісу. Живописну природу вважають
справжньою гордістю міста та зразком садово-паркової архітектури всієї
області.
Сторожинецький дендропарк займає площу 17,5 гектарів, на яких зібрано
майже 1000 видів дерев і чагарників зусього світу, більшість з яких –
екзотичні. На території створено два ставки, ботанічний майданчик,
розсадник площею 5 гектарів, штучно відтворений карпатський ландшафт,
а також відкриті вольєри з косулями, павами, цесарками, фазанами та
дикими качками.
На найвищий точці дендропарку ростуть його реліквії – три Шевченкові
верби. Будучи у засланні у Казахстані, великий український геній виростив з
простої тички вербу, яка нагадувала йому про батьківщину. У 1964 році живці
цієї верби були привезені казахськими гостями до Львову, а через чотири роки
перевезені до Сторожинецького району.

