
Новий рік у Буковелі 
 
6 днів – 5250 гривень 
Ваше місто/Київ — Івано-Франківськ — Яремче — Буковель — Ділове — Хомяк — Верховина — Ворохта — 
Пнів — Надвірна — Івано-Франківськ — Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 

Проживання в готелі; 
Харчування; 5 сніданків 
Медична страховка; 

Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 

Проїзд потягом; 
Факультативні екскурсії; 
Вхідні квитки в екскурсійні об'єкти; 

Новорічна програма та бенкет; обов'язково при замовленні 
туру, 2100грн з 1 особи 

 
Додаткова інформація 
Місця в автобусі будуть розподілені за датою бронювання: достатньо назвати своє ПІБ, і вам вкажуть ваше 
місце. 
 
Екскурсії за програмою: 
- екскурсія « Яремче — квітка серед гірського краю»; 
- екскурсія «Верховина — серце Гуцульщини»; 
- екскурсія «Пнівський замок + Манявський скит»; 
- оглядова екскурсія по Івано-Франківську. 
Проїзд до Івано-Франківська: 
- потягом; 
- власним транспортом (самостійне приєднання до туру). 
 
Готель в Яремче У Мар'яни та Назара 
стандарт – 5250 грн із 1 особи; 
півлюкс – 5650 грн із 1 особи; 
люкс – 5950 грн із 1 особи. 
 
День 1 Ваше місто/Київ – 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. (Київ – Івано-Франківськ – Київ). 
 
День 2 Івано-Франківськ – Яремче 
Приїзд до Івано-Франківська. Туристи, які подорожують самостійно – приєднуються до групи до 9 год. 
Трансфер в Яремче. Сніданок. Поселення в готель. 
Виїзд на екскурсію «Яремче — квітка серед гірського краю». Обід у колибі. 
Церква святого пророка Іллі. Унікальний парк-музей «Карпати в мініатюрі». 
Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 3 Яремче – Буковель 
Сніданок. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель. Катання на лижах, санках, сноубордах, скутері, сігвеї, 
зорбі, сноубайках, ковзанці. Автобус весь час знаходиться на стоянці (можна скористатися для перевдягань, 
речі можна залишати в автобусі, перекусів і т.д.). 
Для бажаючих виїзд на екскурсію в «Перевернуту хату» й «Парк динозаврів» 
Повернення у готель. Початок новорічної програми. Зустріч нового 2021 року! Ніч у готелі. 
 
День 4 Яремче – Буковель – Ділове – Хомяк 
Пізній сніданок. Екскурсії на вибір: 
1) Поїздка на гірськолижний курорт Буковель (200 грн, діти до 12 років – 150 грн). Катання на лижах, санках, 
сноубордах, скутері, сігвеї, зорбі, сноубайках, ковзанці. 
2) Екскурсія «географічний центр Європи» (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
3) Гірський пішохідний підйом на гору Хомяк (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 5 Яремче – Верховина – Ворохта 
Сніданок. Виїзд на екскурсію «Верховина — серце Гуцульщини». 
Також ми відвідаємо унікальне гірське село Ворохта. Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 6 Яремче – Пнів – Надвірна – Івано-Франківськ – Вашем місто/Київ 
Сніданок. Виселення із номерів. В цей день ніяких походів, лиж, атракціонів – ніякого екстриму. В цей день – 
монастирі, собори, замки, все де можна почути подих історії. 
Плануємо відвідати: Храм Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче – приклад сучасної сакральної архітектури. 
Монастир Святого Іллі в с. Дора затишний, скромний, гірський монастир. Руїни Пнівського замку в м. 
Надвірна – неприступна оборонна споруда Прикарпаття часів середньовіччя. Манявський скит 
(Манявський водоспад). Історичну, центральну частину міста Івано-Франківськ. 
Вільний час в Івано-Франківську на вечерю та сувеніри. Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 

https://mn.if.ua/

