
Золото Карпат на Покрову (4 дні) 
 
4 дні – 3050 гривень 
 
Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ – Шешори – Яворів –  Косів – Верховина – Ворохта – Буковель –

Яремче – Івано-Франківськ – Київ 

 
Входить у вартість 
Трансфер; вокзал-готель-вокзал 
Проживання в обраному номері зі зручностями; 3 сніданки, 1 
гостинний обід; 
Страховка; 
Всі екскурсії й дегустації за програмою; купання в чанах з 
джерельною водою. 

Не входить у вартість 
Проїзд потягом; 
Додаткове харчування; 
Особисті витрати. 
Чайові гідові і водіям. 

 
Проживання в номерах зі зручностями, у готелі "Байка" 

Номер напівлюкс – 3050 грн. 

Номер напівлюкс покращений в котеджі із терасою - 3250 грн.  

Номер двокімнатний люкс – 3450 грн. 

Номер сімейний дерев'яний котедж  – 3650 грн. 

Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2250 грн. 

День 1 Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ 
Збір групи в Києві о 19:30 на Центральному залізничному вокзалі із представником Феєрії. 
*Квитки на потяг можна придбати у нас (Київ – Івано-Франківськ – Київ), або придбати самостійно. 
 
День 2 Івано-Франківськ – Шешори – Яворів - Косів 

Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до 9 год. 

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.Переїзд в м.Косів. Поселення в готель Байка. Пішохідна екскурсія на пасіку із 

дегустацією місцевого меду та медовухи. Купання в чанах з джерельною водою. Ніч у готелі. 

День 3 Косів – Город – Річка 

Сніданок. Для бажаючих пішохідна екскурсія на хребет Острий ( 50 грн. за 1 особу). 

Оглядова екскурсія по місту Косів. Прогулянка водоспадом Косівський Гук. Відвідування вольєрного 

господарства у с.Город. Переїзд в с.Річка. Домашній обід. Джипінг по - гуцульськи. Ми пропонуємо Вам 

відкрити для себе красу і природу Покутсько-Буковинських Карпат з висотою до 950 метрів, а також 

отримати море адреналіну від поїздки на відкритих автомобілях-позашляховиках. 

День 4 Косів – Верховина – Ворохта – Буковель –Яремче – Івано-Франківськ – Київ 

Виселення із номерів. Виїзд на екскурсію «Прикарпатське кільце».Відвідування «Гуцульської 

сироварні» Зупинка у Верховині. Екскурсія "У гості до трембітаря" Відвідування Ворохти. 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. 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. 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. 

Ви можете продовжити відпочинок на бажану кількість днів, а також самостійно приєднатись до 

туру.  

 

 


