
Гуцульські канікули  
 
6 днів, Щотижня з 12.06 

Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ – Косів – Яворів – Безулька – Криворівня – Верховина – Річка – Шешори – 

Космач – Ворохта – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ/Київ 

У вартість входить: 
Проживання в обраному номері;5 сніданків, 1 
домашнійобідТранспортне обслуговування; 
Екскурсії за програмою; 
Користування сауною та басейном;за правилами готелю 
Медичне страхування. 

У вартість не входить 
Проїзд до Франківська;квитки на потяг / особистий транспорт 
Додаткове харчування; 
Факультативні екскурсії; 
Особисті витрати; 
Продовження відпочинку. 

 
Проживання в номерах зі зручностями, у готелі "Байка": 
Номер півлюкс – 3450 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 3750 грн. 
Номер півлюкс покращений із терасою – 3950 грн. 
Номер сімейний, двоповерховий дерев'яний котедж – 4050 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2750 грн. 
 
Зверніть увагу: ви можете продовжити відпочинок на будь-яку кількість днів. 
 
День 1, Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ 
Збір групи в Києві о 21:50 на Центральному залізничному вокзалі із представником Феєрії. 
*Квитки на потяг Київ - Івано-Франківськ - Київ можна придбати у нас.Ви також можете самостійно дістатися 
на машині або будь-яким іншим зручними для вас транспортом. 
 
День 2, Івано-Франківськ - Косів - Яворів - Безулька 
Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год., на залізничному вокзалі в 
місті Івано-Франківськ.Трансфер у Косів. 
Сніданок. Поселення в туристичному комплексі «Байка». Екскурсія "Український Стоунхендж + Яворівська 
Ніагара". Обід у форельному господарстві. Переїзд до "Яворівської Ніагари". 
 
День 3, Косів - Криворівня - Верховина 
Факультативна екскурсія "Верховина - серце Гуцульщини" (дорослі 250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Переїзд у Криворівню. Зупинка на Буковецькому перевалі.Відвідування церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 

Відвідування етнографічного музею «Старожитностей Гуцульщини». 
Верховина - прогулянка вздовж річки Черемош й зупинка на оглядовій вежі. Відвідування музею гуцульської 
магії та мольфарства.  
Обід в гуцульській колибі "Магурка". Факультативно – катання верхи на конях та рафтинг (включно із прокатом 
водного спорядження: весло, каска, рятувальний жилет і послуги інструктора). 
Хто не катається верхи й на рафтингу-відвідування «Музею гуцульського побуту». 
 
День 4, Косів – Річка - Яворів 
Для бажаючих пішохідна екскурсія на хребет "Острий". Переїзд в с. Річка. Відвідування маєтку "Гостинний 
двір у Грепіняків" високо в горах (800 м). До маєтку піднімаємося на транспорті підвищеної прохідності: УАЗ, 
ГАЗ-66. Домашній обід+ шашлик на природі. Майстер-клас з різьби та інкрустації по дереву. Дегустація 
гуцульських сирів. Зупинка в селі Яворів. Ознайомлення з плетінням ліжника. Для бажаючих – "Гуцульське 
джакузі" (купання у валилі). 
 
День 5, Косів – Шешори - Космач 

Факультативна екскурсія "Унікальний Космач + Шешорські водоспади" (300 грн, діти до 12 років – 200 грн). 

Переїзд в с. Космач. Відвідування музею «Олекси Довбуша». Майстер-клас по виготовленню сирних 

гуцульських коників. Гостинний обід у гуцульській хаті.  

Відвідування Рушірського водоспаду. Чотириметровий Рушірський водоспад знаходиться в мальовничому 

місці неподалік від Івано-Франківська, а саме, в Косівському районі, поблизу села Лючі. Прохолодна гірська 

вода чудово рятує від спеки, а дивовижні пейзажі, що відкриваються погляду, нікого не залишають 

байдужими. А ще, поруч з водоспадом є й озера, які теж милують око своєю особливою карпатською красою. 

День 6, Косів - Ворохта - Буковель – Яремче - Івано-Франківськ/Київ 
Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи, презентація унікальної медової косметики. 
Виселення із номерів. Виїзд на екскурсію «Прикарпатське кільце». Зупинка у Верховині. Відвідування 
«Гуцульської сироварні». Екскурсія "У гості до трембітаря". Ворохта - для бажаючих підйом на крісельному 
підйомнику на оглядовий майданчик. Переїзд в Буковель – для бажаючих катання на підйомниках, огляд 
території гірськолижного комплексу. Яремче - низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій 
улоговині між горами на березі Пруту. 

https://feerie.com.ua/ua/tours/1518#vhodit
https://bayka.in.ua/
https://bayka.in.ua/


Водоспад "Пробій" з дванадцятиметровим мостом над ним і найвідоміший в Карпатах гуцульський сувенірний 

ринок. Переїзд до Івано-Франківська. Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва. Завершення 

обслуговування. 

Додаткова інформація 
Проїзд до Івано-Франківська: 

1) Автобусом Феєрії з Києва (за умови непрацюючої залізниці); 

2) Потягом; 

3) Власним транспортом (самостійне приєднання до туру). 

Екскурсії за програмою: 
- Екскурсія «Український Стоунхендж + Яворівська Ніагара»; 
- Екскурсія «Прикарпатське кільце»; 
- Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи; 
- Дегустація справжніх гуцульських сирів; 
- Ознайомлення з плетінням ліжника; 
- "Гуцульське джакузі" (купання у валилі); 
- Пішохідна екскурсія на хребет "Острий"; 
- Екскурсія "У гості до трембітаря"; 
- Майстер-клас із різьбою та інкрустацією по дереву+ гостинний обід. 


