
Слава Україні, тур в Карпати на День конституції й День Незалежності! 
 
6 днів – 4450 гривень 
Ваше місто/Київ – Івано-франківськ - Косів - Пістинь – Тюдів – перевал Німчич – Криворівня – Ясенів – 
Верховина – Красник – Річка – хребет Острий – Шешори – Яремче – Микуличин – Ворохта – Івано-
Франківськ – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в обраному номері готеля; зі зручностями 5 
сніданків, 1 гостиний обід 
Транспортне обслуговування; 
Медичне страхування; 
Екскурсії за програмою; 
Користування сауною та басейном; у готелі із 09 до 12 год 

У вартість не входить 
Проїзд потягом; 
Додаткове харчування; 
Факультативна екскурсія; Протяте каміння й перевал Німчич 
Особисті витрати; 
Послуги, які не входять в програму. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Івано-Франківськ 
Збір групи в Києві о 21:50 на Центральному залізничному вокзалі із представником Феєрії. 
*Квитки на потяг Київ — Франківськ — Київ можна придбати у нас. 
 
День 2 Івано-франківськ - Косів - Пістинь 

Приїзд в м. Івано-Франківськ. З інших міст можна приєднатись до групи до 9 год., на жд вокзалі в місті Івано-

Франківськ. Трансфер у Косів.Сніданок. Поселення в туристичному комплексі «Байка». На території готелю є 

дерев'яні альтанки, лікувально-оздоровчий комплекс з сауною і басейном, тенісний корт, більярд, ставок для 

любителів риболовлі. Виїзд на дегустація ексклюзивних карпатських настойок. Мандрівка еколого-

пізнавальною стежкою "На Росохату".По дорозі відвідування печери Довбуша. Обід в ресторані Аркан – 

смачні страви та неперевершений сервіс. Пістинь – відвідування джерела Івана Водички й церкви Пресвятої 

Богородиці XVI ст. Косів – прогулянка по місту, панорама міста із Міської гори, відвідування дерев'янної 

Василівську церкву. Прогулянка водоспадом Косівський Гук. Бажаючі зможуть викупатись в справжній, 

чистій й стрімкій річці Рибниця. 

День 3 Косів – Тюдів – перевал Німчич 
Сніданок. Факультативна екскурсія «Протяті Камені й перевал Німчич» (300 грн, діти до 12 років – 200 грн). 
Вечеря в ресторані «Купальська ніч». Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 4 Косів – Криворівня – Ясенів – Верховина – Красник 
Сніданок. Виїзд на екскурсію «Українські Афіни» - с. Криворівня + музеї. 
Факультативно – катання верхи на конях. Повернення у Косів. Ніч у готелі. 
 
День 5 Косів – Річка – хребет Острий 
Сніданок. Для бажаючих пішохідна екскурсія на хребет "Острий". Переїзд в с. Річка.  
Відвідування маєтку "Гостинний двір у Грепіняків". Домашній обід з екологічно чистих продуктів, вирощених 
господарем + шашлик на природі. Майстер-клас від господаря. 
Повернення у Косів. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 6 Косів – Шешори – Яремче – Микуличин – Ворохта – Івано-Франківськ – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Пішохідна екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи.  
Виселення із номерів. Виїзд на екскурсію «Прикарпатське кільце». 
Обід у колибі «У Якова». Переїзд до Івано-Франківська. Екскурсія старим містом. 
Вільний час в Івано-Франківську на вечерю та сувеніри. 
Трансфер на залізничний вокзал. Виїзд до Києва. Завершення обслуговування. 
 
Додаткова інформація 
 
Екскурсії за програмою: 

- Мандрівка еколого-пізнавальною стежкою "На Росохату"; 

- Дегустація ексклюзивних карпатських настойок; 

- Екскурсія  «Українські Афіни» - с. Криворівня + музеї; 
- Екскурсія «Прикарпатське кільце»; 
- Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи; 
- Майстер - клас із різьбою та інкрустацією по дереву+ гостинний обід. 
 
Проживання в номерах зі зручностями, в готелі "Байка" 
Номер півлюкс – 4450 грн. 
Номер двохкімнатний люкс – 4650 грн. 
Номер півлюкс покращений із терасою – 4650 грн. 
Номер сімейний двохповерховий деревяний котедж – 4850грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері – 3450 грн. 

https://bayka.in.ua/

