
Авторський еко-тур на Прикарпаття 
 
05.07.2019, 26.07.2019 
7 днів – 3550 гривень 
 
Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ – Косів – Город – Річка – Яворів – Криворівня – Верховина – Шешори – 
Космач – Люча – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ – Київ/Ваше місто 
 
У вартість входить 
Проживання в обраному номері зі зручностями; 

Екскурсії за програмою; 
Вхідні квитки в екскурсійні об’єкти; 
Трансфер вокзал – готель – вокзал. 

У вартість не входить 
Проїзд потягом; 

Факультативна екскурсія «Унікальний Космач + гуцульські 
водоспади; 
Додаткове харчування; 

Особисті витрати. 

 
День 1 Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ 
Збір групи в Києві на Центральному залізничному вокзалі із представником Феєрії. 
 
День 2 Івано-Франківськ – Косів 
Приїзд у м. Івано-Франківськ. Трансфер у Косів. Сніданок. Оглядова екскурсія по місту Косів. 
Пішохідна екскурсія Косівськими джерелами. Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи. 
 
День 3 Косів – Город – Річка – Яворів 
Сніданок. Відвідування вольєрного господарства у с. Город. Переїзд у с. Річка.  Відвідування маєтку 
"Гостинний двір у Грепіняків". Для бажаючих пішохідний підйом на гору Хега. 
Домашній обід з екологічно чистих продуктів, вирощених господарем + шашлик на природі. Джипінг по-
гуцульськи. Гуцульське джакузі (купання у валилі). 
 
День 4 Косів – Криворівня – Верховина 
Сніданок. Переїзд в «Українські Афіни» – с. Криворівня. Зупинка на Буковецькому перевалі. Відвідування 
музею Гуцульська сироварня, Музею гуцульської магії та мольфарства. 
 
День 5 Косів – Шешори – Космач – Люча 
Сніданок. Факультативна екскурсія – унікальний  Космач + гуцульські водоспади (факультативно 250 грн, 
діти до 12 років – 200 грн). Обід у гуцульській гражді. Відвідування музею Олекси Довбуша. 
 
День 6 Косів – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ 
Сніданок. Екскурсія "Прикарпатське кільце": Буковель, Яремче. Факультативно – відпочинок на озері 
Молодості. Трансфер до Івано-Франківська. Прогулянка-екскурсія по старому місту. Виїзд у Київ. 
 
День 7 Київ 
Прибуття в Київ. 
 
Додаткова інформація 
Проживання в номерах зі зручностями, в готелі "Вілла Медова" 
Номер cтандарт – 3750 грн. 
Номер люкс – 3950 грн. 
Номер сімейний люкс – 4050 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2950 грн. 
Проживання в номерах зі зручностями, в готелі "Вілла Діола" 
Номер cтандарт – 3550 грн. 
Номер люкс – 3750 грн. 
Номер сімейний люкс – 4050 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2950 грн. 
Екскурсії за програмою: 
екскурсія "Прикарпатське кільце"; 
оглядова екскурсія по місту Косів + Косівські джерела й водоспад Гук; 
пішохідна екскурсія на пасіку +дегустація; 
дегустація і ласування смачними аутентичними стравами на полонині Перці; 
відвідування вольєрного господарства;  
майстер-клас із різьбою та інкрустацією по дереву+ гостинний обід; 
екскурсія «Українські Афіни» – с. Криворівня + музеї; 
купання у гуцульському джакузі; 
джипінг по-гуцульськи. 


