
 У Карпати за крокусами  
 
3 дні – від 2850 грн 
 
Івано-Франківськ - Косів - Шешори - Тюдів - хребет Кострич - Верховина - Драгобрат - Івано-Франківськ 
 

У вартість туру входить: 
Усі трансфери за маршрутом; 
проживання в готелі, 3 сніданки 
Екскурсія «магічні крокуси — сьоме чудо Карпат» 
Підйом на Драгобрат й гору Жандарм 
Пішохідна екскурсія Косівськими джерелами. 
Страховка 

У вартість туру не входить: 
Проїзд до Івано-Франківська; 
Факультативна екскурсія; 
Додаткове харчування 
Доплата за одномісне розміщення 
 

 
Готелі і ціни: 
Проживання в номерах зі зручностями у туристичному комплексі "Байка", вартість за 1 особу: 
Номер напівлюкс – 2850 грн. 
Номер напівлюкс в котеджі – 3050 грн. 
Номер двокімнатний люкс – 3250 грн. 
Двоповерховий сімейний котедж — 3650 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 2250 грн. 
 
Ви можете продовжити відпочинок на бажану кількість днів, а також самостійно приєднатись до туру 
 
День 1.  Івано-Франківськ — Косів — Шешори — Тюдів  
Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год., на 
залізничному вокзалі в місті Івано-Франківськ. *Квитки на потяг Київ - Івано-Франківськ - Київ можна 
придбати у нас. 
Трансфер у Косів. Сніданок. Поселення в туристичному комплексі «Байка». На території бази є 
дерев'яні альтанки, лікувально-оздоровчий комплекс з сауною і басейном, тенісний корт, більярд, 
ставок для любителів риболовлі, а також унікальний медовий чан. 
Для бажаючих пішохідна екскурсія Косівськими джерелами. Відвідування джерела Три сосни й 
джерела Підкамінь. 
Факультативна екскурсія « Весняні водоспади Прикарпаття» (250 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Прогулянка водоспадом Косівський Гук. Обід в ресторані «Аркан» на березі річки. 
Переїзд до Сокільської скелі. По дорозі до відвідуємо і водоспад Сикавка. Повернення в готель.  
 
День 2. Косів — хребет Кострич — Верховина  
Сніданок. Виїзд на екскурсію «магічні крокуси — сьоме чудо Карпат» 
Кострич – це гірський хребет, з найвищою точкою 1586 метрів над рівнем моря. З вершини 
відкриваються чудові краєвиди на весь Чорногірський хребет, Добре видно і масив Свидовець, Горгани 
і Покутсько-Буковинські Карпати. Відпочиваємо і фотографуємо крокуси і файнезні краєвиди. 
Обід у горах, серед миловидних краєвидів Горган!  
Для бажаючих факультативно рафтинг на Черемоші: 
- не вимагає спецпідготовки - необхідний інструктаж проводить інструктор перед сплавом; 
- безпечний: досвідчені інструктори, якісне спорядження, значний досвід роботи гарантують вашу 
безпеку. 
Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 3. Косів — Драгобрат — Івано-франківськ  
Сніданок. Виселення із номерів. 
Водоспад Труфанець - справжній діамант Українських Карпат. Вода тут падає з висоти 36 метрів, 
утворюючи систему з п'яти мальовничих каскадів. 
Переїзд на Драгобрат - прогулянки по горах, відвідування високогірних озер, Долини Крокусів  Привал 
біля кришталево чистого озера Геришаска: вода тут не піднімається вище 12-ти градусів. На 
Драгобрат піднімаємося на транспорті підвищеної прохідності: УАЗ, ГАЗ-66 (незабутні враження). 
Навколо Драгобрата знаходяться хвойні ліси, вище - альпійська зона, початок гірського масиву, 
вершина якого - гора Стіг (1707 м). Поруч розташовані гори Жандарм і Близниця (1883 м), з яких видно 
найвищу точку українських Карпат - гора Говерла (2061 м). 
За допомогою ратраку ми підіймаємося на гору Жандарм –  Петрос і Говерла – як на долоні. 
Трансфер до Івано-Франківська. Трансфер на залізничний вокзал. Завершення обслуговування. 

https://bayka.in.ua/

