
Осінні гуцульські канікули 
 

4 дні – 2950 грн 
Ваше місто/Київ — Івано-Франківськ — Косів — Шешори — Космач  — Яворів — Буковець — Криворівня — 
Верховина  — Красник — Івано-Франківськ  — Ваше місто/Київ 
 
Входить у вартість 
Проживання в обраному номері; зі сніданками 

Повне транспортне та екскурсійне обслуговування; вхідні 
квитки в екскурсійні об'єкти 

Користування сауною та басейном; 
Медичне страхування. 

Не входить у вартість 
Проїзд до Івано-Франківська; потяг/особистий транспорт 

Додаткове харчування; 
Особисті витрати; 

Продовження відпочинку. 

 
Додаткова інформація 
 
Проїзд до Івано-Франківська: 

- Потягом; 
- Власним транспортом (самостійне приєднання до туру). 
Ви можете продовжити відпочинок на бажану кількість днів, а також самостійно приєднатись до туру. 
Проживання в номерах зі зручностями, у готелі "Байка": 

Номер напівлюкс – 2950 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 3250 грн. 
Номер сімейний дерев'яний котедж  – 3650 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 2450 грн. 
 
День 1 Ваше місто/Київ - Івано-Франківськ 

Збір групи разом із представником Феєрії в Києві, на Центральному залізничному вокзалі.  
*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 — Космач 

Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год., на залізничному вокзалі в 
місті Івано-Франківськ. Трансфер у готель. Сніданок. 
Поселення в туристичному комплексі «Байка».  
Виїзд на екскурсію «Унікальний Космач+водоспади». Відвідування музею «Олекси Довбуша». 
Зупинка на оглядовому майданчику села Космач.  
Майстер-клас по виготовленню сирних гуцульських коників.  
Гостинний обід у гуцульській хаті. Для бажаючих можна приміряти гуцульське вбрання.  
Відвідування Рушірського водоспаду. Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів — Яворів — Буковець — Криворівня — Верховина   

Сніданок. Відвідування «Гуцульської сироварні». Під час відвідування гості мають змогу ознайомитись з 
екофермою та побачити весь процес приготування сиру із козячого молока.  
Зупинка на Буковецькому озері - велике озеро знаходиться на межі Косівського та Верховинського районів. 
Невеликий пішохідний підйом до хати — ґражди, побудованої ще у 1925 р. 
Переїзд у Криворівню. Відвідування церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 
Відвідування етнографічного музею «Старожитностей Гуцульщини». 
Обід в гуцульській колибі "Магурка".  
Факультативно – рафтинг. Ми пропонуємо до Ваших послуг рафтинг на р. Чорний Черемош (включно із 
прокатом водного спорядження: весло, каска, рятувальний жилет і послуги інструктора). 
Хто не йде на рафтинг  – відвідування «Музею гуцульського побуту». 
Місцевий газда пан Василь проводить майстер-класи з використанням стародавнього гуцульського 
побутового приладдя.  Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 4 Косів — Красник — Івано-Франківськ — Ваше місто/Київ 

Сніданок. Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи.  
Оглядова екскурсія по місту Косів. В гості до гуцульського самородка пана Дмитра із Ясенова, - музиканта. 
Факультативно -  катання верхи на конях.  Гостинний гуцульський обід. 
Переїзд до Івано-Франківська. Екскурсія старим містом. 
Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 


