
Осінні вихідні у Карпатах 
 
3 дні – 2450 гривень 
Івано-Франківськ — Шешори — Косів — Верховина — Їльці — Яворів — Ворохта — Татарів — Яремче — 
Івано-Франківськ 
 
У вартість входить 

Проживання в обраному номері зі зручностями; 
Харчування; 3 сніданка+1 гуцульський обід 
Всі екскурсії й дегустації за програмою; 

Медична страховка. 

У вартість не входить 

Квитки на потяг; 
Екскурсія "Верховина – столиця Гуцульщини"; 
Купання в чані; 

Додаткове харчування. 

 
Проживання в номерах зі зручностями, у готелі "Байка" 
Номер напівлюкс – 2450 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 2850 грн. 
 
День 1 Івано-Франківськ — Шешори — Косів 
Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год. 
*Квитки на потяг можна придбати у нас (Київ – Івано-Франківськ – Київ), або придбати самостійно. 
Переїзд в Шешори – мальовниче гуцульське село, яке розтягнулося на декілька кілометрів вздовж гірської 
річки Пістиньки. Вона відома своїми Срібними водоспадами, а Шешорський Гук – один з найгарніших у 
Карпатах. 
Сніданок в ресторані Аркан – смачні страви та неперевершений сервіс. 
Переїзд в місто Косів. Поселення в готель Байка.  
Оглядова екскурсія по місту Косів. Прогулянка водоспадом Косівський Гук – це ряд водоспадів і великих 
порогів на р. Рибниці на південно-західній околиці Косова, між горами Острий та Стіжки. 
Пішохідна екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи, карпатських настоянок. 
Для бажаючих купання в чанах з джерельною водою. 
На Вас чекає неймовірно цілюща і захоплююча процедура - «варитися» в величезному металевому чані 
(температура води досягає + 40-45 ° С) прямо на повільному вогні під відкритим небом (додаткове 
замовлення можливе в будь-який день туру). 
 
День 2 Верховина — Їльці — Яворів 
Сніданок. Факультативна екскурсія "Верховина — столиця Гуцульщини" (квитки - дорослий 250 грн, діти до 
12 р. 200 грн). 
Обід в старовинній гуцульській хаті – зграї. Відвідування музею грибів. 
Переїзд в с. Яворів. Майстер-клас з виготовлення традиційних шерстяних ковдр «ліжників». Знайомство з 
роботою на ткацькому верстаті. 
 
День 3 Ворохта — Татарів — Яремче — Івано-Франківськ 
Сніданок. Виселення із номерів. Екскурсія «Прикарпатське кільце». 
Ворохта – високогірний курорт, тут є комплекс з чотирьох трамплінів з витягом, що завдяки штучному 
покриттю діють протягом всього року. 
Тут можна побачити унікальну пам'ятку – церкву Різдва Богородиці, яка є яскравим зразком народної, 
дерев'яної архітектури гуцульського краю XVIII століття. 
Старовинний віадук, загальною протяжністю сто тридцять метрів з арками, найдовша з яких досягає 
шістдесяти п'яти метрів. Даний міст побудований з каменю і є найдовшим в Європі. Всього в Ворохті 
споруджено два аркових моста. 
Татарів – відвідування водоспаду Гук Женецький, це один із найзручніших для туристів карпатських 
водоспадів, адже до нього веде пряма, до того ж, асфальтована дорога. Він також не пасе задніх і в 
переліку найкрасивіших водограїв, розташований на висоті 900 м над рівнем моря. 
Яремче – низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій улоговині між горами на березі 
Пруту. Відвідування водоспаду “Дівочі сльози”– неповторний водоспад. В українській народній творчості є 
чимало легенд про сльози красунь, які, проливаючись, рятували рідні землі від загарбників і їхніх коханих 
чоловіків від ворогів. 
Переїзд до Івано-Франківська. Екскурсія старим містом. 
Вільний час в Івано-Франківську на вечерю та сувеніри. 
Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва.  


