
День Незалежності у Карпатах 
 
4 дні – 2750 гривень 
Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ – Косів – Шешори – Пістинь – Криворівня – Верховина – Город – Яворів 
– Річка – Верховина – Ворохта – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 

Проживання в обраному номері зі зручностями; 3 сніданки, 1 
обід 
Транспортне обслуговування; 

Медичне страхування; 
Екскурсії за програмою; 
Користування сауною та басейном. 

У вартість не входить 

Проїзд потягом; 
Додаткове харчування; 
Факультативна екскурсія; 

Особисті витрати. 
Послуги, які не входять в програму. 

 
Екскурсії за програмою: 
- Екскурсія «Прикарпатське кільце»; 
- Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи; 
- "Гуцульське джакузі" купання у валилі); 
- Екскурсія "У гості до трембітаря"; 
- Майстер-клас із різьбою та інкрустацією по дереву + гостинний обід. 
 
Проживання в номерах зі зручностями у готелі "Байка": 
Номер півлюкс – 2750 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 2950 грн. 
Номер півлюкс покращений із терасою – 2950 грн. 
Номер сімейний, двоповерховий дерев'яний котедж – 3150 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2050 грн. 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ 
Збір групи разом із представником Феєрії в Києві на Центральному залізничному вокзалі о 21:50 (виїзд 
поїздом). 
*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 – Шешори – Пістинь – Криворівня – Верховина 
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 на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи.  Екскурсії на вибір: 
1) Факультативна екскурсія – Шешорські водоспади + полонина "Росохата" (факультативно 250 грн, діти до 
12 років – 200 грн). 
Мандрівка еколого-пізнавальною стежкою "На Росохату". По дорозі відвідування печери Довбуша.  
Пістинь – відвідування джерела Івана Водички й церкви Пресвятої Богородиці XVI ст.  
Обід в ресторані Аркан. 
Шешори – мальовниче гуцульське село, яке розтягнулося на декілька кілометрів вздовж гірської річки 
Пістиньки. Ріка відома своїми Срібними водоспадами. 
2) Факультативна екскурсія «Українські Афіни» – с. Криворівня (факультативно 250 грн, діти до 12 років – 
200 грн). По дорозі зупинка на Буковецькому перевалі ( 835 м). 
Криворівня. Відвідування музею гуцульської магії та мольфарства.  
Факультативно: катання верхи на конях. Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів – Город – Яворів – Річка 
Сніданок. Відвідування вольєрного господарства у с. Город. Переїзд в с. Річка.  
Відвідування маєтку "Гостинний двір у Грепіняків". Для бажаючих пішохідний підйом на гору Хега. 
Майстер-клас від господаря, який все життя займається різьбою та інкрустацією по дереву. 
Домашній обід з екологічно чистих продуктів, вирощених господарем + шашлик на природі. 
Джипінг по-гуцульськи – катання на позашляховиках. Для бажаючих – гуцульське джакузі (купання у валилі) 
– джакузі в диких умовах.  Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 4 Косів – Верховина – Ворохта – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Виселення із номерів. Виїзд на екскурсію «Прикарпатське кільце». Зупинка у Верховині. 
Екскурсія "У гості до трембітаря". 
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. 
Старовинний віадук, загальною протяжністю сто тридцять метрів з арками. 
Відвідування полонини Перці. Переїзд в Буковель – для бажаючих катання на підйомниках. 
Яремче. 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.  

https://bayka.in.ua/

