
Феєрія новорічних Карпат 
4350 грн, 6 днів 
28.12 
 
Київ/Ваше місто - Івано-Франківськ - Косів - Шешори - Пістинь - (Ворохта - Буковель - Яремче) - Річка - 
Буковець - Криворівня- Верховина - Коломия - Івано-Франківськ 
 
У вартість входить: 
проживання у вибраному номері зі зручностями  
5 сніданків, 1 гостинний обід 
Екскурсії за програмою: на пасіку + дегустація карпатського меду, медовухи; ‖Зимові перлинки Прикарпаття"; Коломия+ Музей 
Писанки; «Українські Афіни» - с. Криворівня; оглядова екскурсія по Івано-Франківську; вхідні квитки в екскурсійні об―єкти 
Трансфер вокзал — готель — вокзал 
користування басейном й сауною при розміщенні в тур.комплексі "Байка". 
 

У вартість туру не входить: 
Проїзд потягом; 
Факультативна екскурсія "Прикарпатське кільце"; 
Новорічний бенкет; 
Особисті витрати 

 
День 1. 28.12. Київ - Івано-Франківськ 
Збір групи в м. Києві, на центральному залізничному вокзалі о 19:30 із представником Феєрії. 
 
День 2. 29.12. Івано-Франківськ- Косів - Шешори - Пістинь  
Приїзд в м. Івано-Франківськ. Туристи, які подорожують самостійно – приєднуються до групи до 9 год. 
Трансфер в м. Косів. Поселення в туристичному комплексі «Байка». Сніданок 
Екскурсія « Зимові перлинки Прикарпаття». 
 
День 3. 30.12. Косів (Верховина - Ворохта - Буковель - Яремче) 
Сніданок. Факультативна екскурсія "Прикарпатське кільце"( Верховина — Ворохта — Буковель — 
Яремче ). ( дорослий 320грн., діти до 12р. 220грн.) 
Екскурсія "У гості до трембітаря". Буковель - катання на підйомниках, огляд території гірсколижного 
комплексу. Яремче - водоспад Пробій, джерела мінеральних вод, вольєри з козулями, оленями, 
кабанами, стежка Довбуша. 
Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 4. 31.12. Косів - Річка - Косів  
Сніданок. Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи, карпатських настоянок, а 
також презентація  унікальної медової косметики. 
Переїзд в с. Річка. Відвідування маєтку "Гостинний двір у Грепіняків"у горах (800м). Майстер-клас від 
господаря з різьблення та та інкрустації по дереву. 
Домашній обід з екологічно чистих продуктів, вирощених господарем + шашлик. 
Джипінг по гуцульськи.  
Повернення у готель. Початок Новорічної шоу програми. 
 
День 5. 01.01. Косів - Буковець - Криворівня - Верховина  
Пізній сніданок. Переїзд в «Українські Афіни» – с. Криворівня. По дорозі зупинка на Буковецькому 
перевалі ( 835 м). 
Відвідування церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Відвідування музею Хата-стая - гуцульська 
сироварня. Вечеря у колибі, Повернення в готель. 
 
День 6. 02.01.2019 Косів - Коломия - Івано-Франківськ 
Сніданок. Переїзд на екскурсію в м. Коломия. Екскурсія в ―Музей писанки‖. 
Переїзд до Івано-Франківська. Екскурсія старим містом. Вільний час в Івано-Франківську на вечерю та 
сувеніри. Трансфер на залізничний вокзал. Завершення обслуговування. 
 
Проживання в номерах зі зручностями, Туристичний комплекс"Байка: 
Номер стандарт — 4350грн. 
Номер півлюкс в котеджі – 4550грн. 
Номер двохкімнатний люкс – 4850грн. 
Двохповерховий сімейний котедж — 5250грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 3250 грн. 
 
Вартість туру на 1 особу при проживанні в номерах зі зручностями в готелі «Вілла Медова» 



Номер стандарт — 4350 грн. 
Номер люкс – 4550 грн. 
Номер двокімнатний сімейний люкс – 4850 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 3250 грн. 
 
 
Вартість туру на 1 особу при проживанні в номерах зі зручностями в готелі «Вілла Діола» 
Номер стандарт — 4350 грн. 
Номер напівлюкс – 4550 грн. 
Номер сімейний люкс – 4850 грн. 

Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 3250 грн. 
 
 
Додаткова інформація 
Всі місця  будуть розподілені і Вам достатньо назвати своє ПІБ і Вам вкажуть Ваше місце. 


