
8 березня у Карпатах 
4 дні – 2250 гривень 

Київ/Ваше місто — Івано-франківськ — Косів — Красник — Топільче — Зелене — Криворівня — Кривопілля 

— Яремче — Івано-франківськ — Київ/Ваше місто 

 
У вартість входить 
Проживання в обраному номері; зі зручностями; три 

сніданки 
Всі екскурсії й дегустації за програмою;  
Транспортне обслуговування; 

Медичне страхування. 

Користування сауною та басейном у готелі. 

 

У вартість не входить 
Проїзд потягом; 

Факультативна екскурсія «Автентика високогірних 
гуцульських сіл» (250 грн, діти до 12 років – 200 грн); 
Додаткове харчування; 

Особисті витрати; 
Витрати, які не зазначені в програмі. 

Проживання в номерах зі зручностями, в готелі "Байка" 
Номер півлюкс — 2250грн. 
Номер півлюкс в котеджі – 2450грн. 
Номер двохкімнатний люкс – 2650грн. 
Двохповерховий сімейний котедж — 2850грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 1950грн. 
 
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).  
 
День 2 Івано-франківськ — Косів  
Приїзд в м.Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год. Трансфер у місто Косів. 
Відвідини етнографічного сувенірного ринку в Косові. Сніданок. Виїзд на екскурсію «Зимові перлинки 
Прикарпаття». Відвдини селищ Шешори та Пістинь.Купання в чанах з джерельною водою. На вас чекає 
неймовірно цілюща і захоплююча процедура - «варитися» в величезному металевому чані (температура 
води досягає + 40-45 ° С) прямо на повільному вогні просто неба (додаткове замовлення можливе в будь-
який день туру).Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи. Для бажаючих дегустація 
медовухи й карпатських настоянок, а також презентація унікальної медової косметики, при бажанні Ви 
зможете придбати в якості сувенірів те, що сподобалось вам найбільше.Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів - Красник - Топільче - Зелене 

Сніданок. Вільний час для відпочинку та розваг. До ваших послуг - басейн і сауна готелю. 

Охочим пропонується виїзд на факультативну екскурсію «Автентика високогірних гуцульських сіл» (250 грн, 

діти до 12 років – 200 грн). Відвідування села Красник та 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. 

Відвідування села Топільче. Гуцульський обід. Вам запропонують смачнющі гуцульські страви ( білий 

гуцульський борщ у горщику із печі, книші із капустою, налисники з маком й справжній карпатський чай). 

Відвідування “Гуцульського культурно-мистецького візит-центру” родини Романюків. Для бажаючих катання 

на гуцульських конях із кольчугами (санями). Катання вздовж річки Чорний Черемош. Чудовий вид атракції, 

який залишить море позитивних емоцій, як для дорослих та і для дітей. Повернення в готель. Ніч у готелі. 

 
День 4 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 Карпатах. Далі відвідаємо 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». Трансфер на залізничний вокзал. 

Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 

 

Додаткова інформація:  

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

Екскурсії за програмою, що входять у вартість: 

Екскурсія «Гірські перевали й краса Карпатських гір»; 

Екскурсія «Старе місто Івано-франківськ»; 

Купання в чанах з джерельною водою; 

Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи. 

https://bayka.in.ua/

