
Эксклюзивный тур - «Сокровища Гуцульщины с Андреем Перкатюком» 
6 днів, від 4250₴ 
 
Київ/Ваше місто - Косів - Буковець - хребет Ігрець - Красник - Топільче - Зелене - Мигово - Ворохта - 
Ільці - Космач - Криворівня - Кривопілля - Яремче - Івано-франківськ - Київ/Ваше місто 
 
 

У вартість входить 
Проживання у вибраному номері зі зручностями; 

Харчування - 5 сніданків; невеликий перекус на вершині гори; 
Екскурсії за програмою, вхідні квитки; 
Користування басейном і сауною в готелі; 
Трансфер вокзал-готель-вокзал; 

Медична страховка. 
 

У вартість не входить 
Проїзд потягом, власним авто або автобусом; 

Факультативні екскурсії; 
Додаткове харчування; 
Доплата за одномісне розміщення; 
Чайові; 

Особисті витрати. 
 
 

 
Вартість туру на 1 особу при розміщенні: 
Проживання в номерах зі зручностями у туристичному комплексі "Байка": 
Номер півлюкс — 4250грн. 
Номер півлюкс в котеджі – 4450грн. 
Номер двохкімнатний люкс – 4650грн. 
Двохповерховий сімейний котедж — 5050грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 3650грн. 
 

День 1 Київ/Ваше місто – Івано-Франківськ 
Збір групи в м. Києві, на центральному залізничному вокзалі о 19:30 із представником Феєрії. 
*Квитки на потяг можна придбати у нас (Київ – Івано-Франківськ – Київ) 
 
День 2 Косів — Буковець — хребет Ігрець 
Приїзд в м. Івано-Франківськ. Туристи, які подорожують самостійно, – приєднуються до групи до 9 год. 
Трансфер у м. Косів. 
Поселення в туристичному комплексі «Байка». На території готелю є дерев'яні альтанки, лікувально-
оздоровчий комплекс з сауною і басейном, тенісний корт, більярд, а також унікальний медовий чан. 
Сніданок. 
Виїзд на екскурсію «хребет Ігрець — краса гуцульського краю». 
Похід на гору Ігрець - ( 1312 м.). 
Ми побачимо діючу хату-гражду в Карпатах ( 1925р.), де роблять сир з овечого та коров'ячого молока. 
За бажанням дегустація сирів - будз, бринза, вурда, підкопчений сир. 
Озеро Буковець — велике високогірне озеро, яке цікаво побачити на перевалі. 
Вечеря у гуцульській колибі. 
Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів — Красник — Топільче — Зелене  
Сніданок. 
Виїзд на екскурсію «Автентика високогірних гуцульських сіл». Відвідаємо село Красник та Топільче. 
Відвідування музею «Гуцульського побуту» у старій гуцульській хаті. Будівля музею споруджена за 
зразком будівництва XVIII ст. Місцевий газда пан Василь проводить майстер-класи з використанням 
стародавнього гуцульського побутового приладдя. 
Підйом на гору Грошовиця ( 1359 м.). 
Відвідування “Гуцульського культурно-мистецького візит-центру” родини Романюків. 
Для бажаючих катання на гуцульських конях із кольчугами (санями). Катання по снігу вздовж річки 
Чорний Черемош. Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 4 Косів — Мигово — Ворохта 
Сніданок. 
Факультативна екскурсія на вибір: 
1) Поїздка на гірськолижний курорт Мигово (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Катання на лижах, санках, сноубордах, ковзанці. Автобус весь час знаходиться на стоянці (можна 
скористатися для перевдягань, речі можна залишати в автобусі, перекусів і т.д.). 
У Мигово до ваших послуг: 

 Катання на лижах - невід’ємною частиною активного зимового відпочинку є катання на лижах та 
сноубордах. Для забезпечення відмінного гірськолижного відпочинку на ГТК “Мигово” є все 
необхідне. 

https://feerie.com.ua/ua/tours/1709#vh
https://bayka.in.ua/


 Сноутюб – це неконтрольований спуск на надувних “ватрушках” по спеціально підготовленій 
трасі -“жолобу”. Довжина траси – 250 метрів. Підйом здійснюється за допомогою витягу “бебі-
ліфту”. Сноутюб – улюблена забава для дорослих і дітей, сповнена здорового азарту та 
веселого сміху. Катання на сноутюбі не потребує ніякої спеціальної підготовки. Якщо необхідно 
відпочити і голові, і ногам після занять гірськими лижами, траса сноутюбу – саме те. 

 Льодовий майданчик - каток розташований біля підніжжя гірськолижних трас, прямо перед 
рестораном “ГЕТЬМАН” та може вмістити до 150 осіб. Функціональність майданчика 
підтримується сучасною системою охолодження і може використовуватися навіть при 
температурі +15. Підсвічування льодового майданчику під час вечірнього часу в поєднанні із 
позитивною та веселою музикою робить катання приємною активністю. 

 Лижна школа, прокат спорядження та багато іншого. 
2) Поїздка на кліматичний курорт Ворохта (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Ви відвідаєте дерев’яну церкву Різдва Богородиці, 1615 року – найвідомішу, «класичну» гуцульську 
церкву; арочні залізничні мости. 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. 
 
День 5 Косів — Ільці — Космач  
Сніданок 
Факультативна екскурсія на вибір: 
1) Екскурсія «По незвіданих стежках Гуцульщини»  (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Відвідування візит-центру в Ільцях. Саме тут туристи зможуть одержувати вичерпну інформацію, щоб, 
скориставшись нею, відвідати тутешні пам’ятки природи, архітектури, історії, культури, та пізнати 
Гуцульський регіон глибше.  
Прогулянка по горам із карпатським єгером.   
Дегустація смаколиків із дичини ( мясо оленини, дикого кабана та ін.). 
Для бажаючих джипінг в Карпатах. 
2) Космач — квітка Гуцульщини (300 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Відвідування музею «Олекси Довбуша». 
Зупинка на оглядовому майданчику села Космач. Майстер-клас по виготовленню сирних гуцульських 
коників.  
Гостинний обід у гуцульській хаті. Охочі можуть приміряти гуцульське вбрання. 
Відвідування Рушірського водоспаду. 
Повернення у готель. Ніч в готелі 
 
День 6  Косів — Криворівня — Кривопілля — Яремче — Івано-франківськ - Київ/Ваше місто  
Сніданок. Виселення із номерів. 
Виїзд на екскурсію «Гірські перевали й краса Карпатських гір» 
Відвідування музею «Старожитностей Гуцульщини».  
Зупинка на Кривопільському перевалі. 
Підйом до полонини «Буковєн». 
Невеликий перекус на вершині гори ( входить у вартість туру), серед фантастичних краєвидів й 
цілющого гірського повітря. 
Для бажаючих катання на санках, на полонині Буковєн. 
Зупинка на Буковельському перевалі в Східних.  
Далі переїзд в Яремче. 
Трансфер до Івано-Франківська. 
Екскурсія старим містом: Кафедральний собор Воскресіння Христа в стилі бароко, Міська Ратуша 1695 
року, вірменська церква 1762 року, можливість прогулятись по «Стометрівці». Це пішохідна частина 
вулиці Незалежності. Улюблене місце відпочинку мешканців міста. На “стометрівці” знаходяться 
книгарні, ресторани, піцерії та магазини. Досить часто виступають вуличні музиканти та артисти. 
Трансфер на залізничний вокзал. 
Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 
 
Додаткова інформація 
Екскурсії за програмою, що входять у вартість: 
оглядова екскурсія в Івано-Франківську; 
екскурсія «Гірські перевали й краса Карпатських гір»; 
екскурсія «Автентика високогірних гуцульських сіл»; 
екскурсія «хребет Ігрець — краса гуцульського краю». 


