
Гуцульське Різдво в Карпатах 
 
6 днів – 4250 грн 
Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ – Косів – Шешори – Пістинь – Буковець – Криворівня – Верховина –
Тюдів – Усть-Путила – Яворів – Ворохта – Буковель – Яремче – Івано-Франківськ – Київ/Ваше місто 
 
У вартість входить 

Проживання у вибраному номері зі зручностями; харчування 
- 5 сніданків; користування басейном і сауною 
Медична страховка; 

Екскурсії за програмою; у тому числі вхідні квитки в 
екскурсійні об'єкти 
Трансфер вокзал-готель-вокзал; 

Вечеря у колибі. 

У вартість не входить 

Проїзд потягом; 
Факультативни екскурсії; 
Різдвяна вечеря; 

Особисті витрати; 
Інші витрати, не зазначені в програмі; уайові гідові і водіям, 
додаткове харчування тощо. 

 
День 1 Київ/Ваше місто - Івано-Франківськ 
Збір групи в м. Києві, на Центральному залізничному вокзалі о 19:30 із представником Феєрії. 
*Квитки на поїзд Київ – Івано-Франківськ – Київ можна придбати у нас. 
 
День 2 Івано-Франківськ - Косів - Шешори - Пістинь 
Приїзд в Івано-Франківськ. Туристи, які подорожують самостійно – приєднуються до групи до 9 год. 
Трансфер до міста Косів. Поселення в туристичному комплексі «Байка».  
Сніданок. Екскурсія «Зимові перлинки Прикарпаття»: Шешори, Пістинь, Косів. 
Різдвяна «Свята Вечеря» у гуцульських традиціях (вечеря із 12 пісних страв гуцульської кухні).  
Детальна інформація щодо вартості вечері буде трохи пізніше. Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів — Буковець — Криворівня — Верховина 
Пізній сніданок. Переїзд в «Українські Афіни» – с. Криворівня. 
По дорозі зупинка на Буковецькому перевалі (835 м). 
Екскурсія "У гості до трембітаря". Відвідування музею «Старожитностей Гуцульщини». 
Вечеря у колибі. Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 4 Косів -  Річка - Космач 
Пізній сніданок. Факультативна екскурсія на вибір: 
1) Переїзд в с. Річка. Відвідування маєтку "Гостинний двір у Грепіняків". Домашній обід з екологічно чистих 
продуктів, вирощених господарем + шашлик на природі. Майстер-клас від господаря, який все життя 
займається різьбою та інкрустацією по дереву. Дегустація справжніх гуцульських сирів.  
2) Переїзд в с. Космач. Відвідування музею «Олекси Довбуша». Зупинка на оглядовому майданчику села 
Космач. Майстер-клас по виготовленню сирних гуцульських коників. Гостинний обід у гуцульській хаті.  
Ніч у готелі. 
 
День 5 Косів — Тюдів — Усть-Путила — Яворів 
Сніданок. Для бажаючих відвідування Косівського базару. 
Факультативна екскурсія «Мале Прикарпатське кільце» (квиток дорослим 300 грн, діти до 12 р. 200 грн): 
Сокільська скеля, Кам'яна́ Бага́чка. Обід у гуцульській колибі. 
Відвідування «Гуцульської сироварні». Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 6 Косів — Ворохта — Буковель — Яремче — Івано-Франківськ 
Сніданок. Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи.  
Виселення із номерів. Виїзд на екскурсію «Прикарпатське кільце». 
Ворохта,  Буковель, Яремче, водоспад "Пробій". 
Переїзд до Івано-Франківська. Екскурсія старим містом. 
Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 
 
Додаткова інформація 
Місця в автобусі будуть розподілені за датою бронювання: достатньо назвати своє ПІБ, і Вам вкажуть Ваше 
місце. 
 
Екскурсії за програмою: 
Екскурсія на пасіку + дегустація карпатського меду, медовухи 
Екскурсія "Зимові перлинки Прикарпаття" 
Екскурсія "Прикарпатське кільце" 
Екскурсія "Українські Афіни" — с. Криворівня 
Екскурсія "У гості до трембітаря" 
Оглядова екскурсія по Івано-Франківську 
Вхідні квитки в екскурсійні об'єкти 
Проїзд до Івано-Франківська: 
- Потягом; 
- Власним транспортом (самостійне приєднання до туру). 



 
Вартість туру на 1 особу при проживанні в номерах зі зручностями у Туристичному комплексі 
"Байка": 
Номер напівлюкс – 4250 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 4550 грн. 
Номер півлюкс в котеджі — 4550 грн. 
Номер сімейний дерев'яний котедж – 4950 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 3650 грн. 


