
Екскурсійно–гірськолижний тур в Буковель 

4 дня – 3450 гривень 
 
Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ – Татарів – Буковель - Красник - Топільче – Івано-Франківськ – Ваше 

місто/Київ 

У вартість входить 
Проживання в готелі; 
Харчування; 3 сніданка 

Медична страховка; 
Екскурсія старим містом Івано-Франківська; 

У вартість не входить 
Проїзд до Івано-Франківська 

Факультативна екскурсія; 
Додаткове харчування; 
Особисті витрати. 

 

Додаткова інформація 

Проїзд до Івано-Франківська: 

- потягом; 

- власним транспортом (самостійне приєднання до туру). 

Факультативні екскурсії проводяться від 10 бажаючих. 

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

Готелі та ціни: 

Проживання в номерах зі зручностями, у готелі  "Під Хом'яком" 

Номер стандарт – 3450 грн. 

Номер люкс – 3850 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 в м. Києві, на Центральному залізничному вокзалі о 21:50 із представником Феєрії. 
*Квитки на поїзд Київ – Івано-Франківськ – Київ можна придбати у нас. (Київ – Івано-Франківськ – Київ). 
 
День 2 Івано-Франківськ – Татарів – Буковель  
Приїзд до Івано-Франківська. Туристи, які подорожують самостійно – приєднуються до групи до 9 год. 
Трансфер в готель. 
11:00. Сніданок. Поселення в готель 
12:00. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель.  
17:00. Відїзд до готелю ( хто планує кататися у вечірній період траснфер до готелю самостійно). 
Для бажаючих виїзд на екскурсію в «Перевернуту хату» й «Парк динозаврів» 
Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 3 Буковель - Татарів - Красник - Топільче 
08:30.Сніданок. 
Екскурсії на вибір: 
1) 09:30. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель (100 грн). Катання на лижах, санках, сноубордах, 
скутері, сігвеї, зорбі, сноубайках, ковзанці. Інші розваги на ГК «Буковель: катання на малогабаритному 
скутері «Segway», катання на «Зорба» (величезний прозорий пластиковий кулі, яку штовхають з гірки, і вона 
котиться вниз, а людина всередині нього кричить від радості і адреналіну). 
17:00. Відїзд до готелю ( хто планує кататися у вечірній період трансфер до готелю самостійно). 
2) Екскурсія "Зимові перлинки Гуцульщини" (350 грн, діти до 12 років – 250 грн). 
Зупинка на Кривопільському. 
Підйом до полонини «Буковєн». 
Відвідування музею «Гуцульського побуту». Місцевий газда пан Василь проводить майстер-класи з 
використанням стародавнього гуцульського побутового приладдя. 
Відвідування “Гуцульського культурно-мистецького візит-центру” родини Романюків. 
Під час екскурсії родина Романюків гратиме на гуцульських інструментах, можливі танці. 
Для бажаючих катання на гуцульських конях із кольчугами (санями). Катання по снігу вздовж річки Чорний 
Черемош. Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 4 Буковель – Івано-Франківськ – Ваше місто/Київ 

8:30. Сніданок. 9:30. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель. Для тих хто не катається на лижах 

відвідування етнопарку "Гуцул Ленд". Відвідування «сноупарку». Для дітей: відвідування дитячого 

розважального центру «Леопарк». Вільний час та відпочинок на найкращому гірськолижному курорті 

України. Трансфер до Івано-Франківська.Екскурсія старим містом. Вільний час в Івано-Франківську на 

вечерю та сувеніри.Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 

http://pid-homyakom.com.ua/

