
Гуцульські канікули на 8 Березня 
 
5 днів – 3550 грн 
 
Ваше місто/Київ - Івано-Франківськ - Косів - Верховина - Тюдів - Космач  - Криворівня - Кривопільський перевал - 
Буковельський перевал - Яремче - Івано-Франківськ - Ваше місто/Київ 

 
У вартість входить 
Проживання у вибраному номері зі зручностями; 
Харчування - 3 сніданки; 1 перекус; 
Екскурсії та послуги за програмою; 
Медична страховка. 

У вартість не входить 
Проїзд потягом; 
Факультативна екскурсія; 
Святкове меню й шоу програма в ресторані при 
готелі; 
Додаткове харчування- обіди, вечері; 

 
Готелі та ціни: 
Проживання в номерах зі зручностями у туристичному комплексі "Байка": 
Номер півлюкс — 3550 грн. 
Номер півлюкс в котеджі – 3750 грн. 
Номер двохкімнатний люкс – 3950 грн. 
Двохповерховий сімейний котедж — 4250 грн. 
Вартість за дітей до 12 років при проживанні з двома дорослими в номері — 3050 грн. 

 
 

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 

Приїзд в м. Івано-Франківськ. Туристи, які подорожують самостійно, – приєднуються до групи до 9 год., 
на жд вокзалі ІФ.Трансфер у м. Косів. Поселення в туристичному комплексі «Байка».  
Сніданок. 
Екскурсія на пасіку із дегустацією місцевого меду та медовухи.  
Косів – прогулянка по місту, панорама міста із Міської гори, відвідування дерев'янної 
Василівської церкві. Косів – справжня Мекка унікального декоративно-прикладного мистецтва. 
Прогулянка водоспадом Косівський Гук. Обід у колибі «Хата у рибака» (опл. додатково), для вас 
приготують рибку зловлену у вашій присутності, хто бажає, може і сам зловити форель на вудочку. 
Також можна замовити й інші страви української кухні. 
Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 3 Косів - Верховина – Косів 
Сніданок. 
Унікальна екскурсія на джипах до гуцульської сироварні. Дегустація сиру та сирної продукції. 
Після катання на джипах, ви тільки уявіть собі, купання в гарячому чані з видом на гірську ріку Чорний Черемош і 
засніжені вершини карпатських гір. Ваша насолода не матиме меж, а про користь годі й казати. Вечеря у колибі 
(опл. додатково). Ви зможете скуштувати національну та гуцульську кухню, в центрі колиби знаходиться вогнище 
- ватра, тут завжди тепло, по-домашньому смачно затишно, завжди лунає українська і автентична гуцульська 
музика. Повернення в готель. 
 
День 4 Косів - Тюдів – Космач 
Сніданок 
Факультативна екскурсія на вибір: 
1) Факультативна екскурсія «Протяті Камені й перевал Німчич» (350 грн, діти до 12 років – 200 грн). 2) Космач — 
квітка Гуцульщини (350 грн, діти до 12 років – 200 грн). Гостинний обід у гуцульській хаті (опл. додатково). Охочі 
можуть приміряти гуцульське вбрання. Повернення у готель. 
Для бажаючих святкова програма й меню в ресторані при готелі «Байка» (опл. додатково). 
Ніч у готелі. 
 
День 5 Косів - Криворівня - Кривопільський перевал - Буковельський перевал - Яремче -Івано-
Франківськ 
Сніданок. Виселення із номерів. 
Виїзд на екскурсію «Гірські перевали й краса Карпатських гір». Відвідування музею 
«Старожитності Гуцульщини». Зупинка на Кривопільському перевалі. Підйом до полонини «Буков'єн» — з 
полонини відкриваються неймовірні краєвиди на Говерлу, Петрос, Покутсько-Буковинські гори, хребет Кострича, 
а також гори Горгани. 
Невеликий перекус на вершині гори (входить у вартість туру), серед фантастичних краєвидів й цілющого 
гірського повітря. 

https://bayka.in.ua/
https://bayka.in.ua/


Для бажаючих катання на санках, на полонині Буков'єн. Зупинка на Буковельському перевалі в Східних 
Карпатах. Яремче – справжній осередок гуцульської культури з дуже добре розвинутою інфраструктурою. У місті 
чимало магазинчиків та великий супермаркет, незліченна кількість ресторанів, кафе та колиб. Вам захочеться 
приїздити у Яремче кожного року, адже той колорит та ті неймовірні емоції навряд чи можна буде повторити в 
домашніх умовах. Водоспад "Пробій" з дванадцятиметровим мостом над ним і найвідоміший в Карпатах 
гуцульський сувенірний ринок і ресторан "Гуцульщина". 
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 та послуги, що входять у вартість: 

 Екскурсія на пасіку із дегустацією; 

 Екскурсія на джипах до гуцульської сироварні+купання в чані; 

 Екскурсія «Гірські перевали й краса Карпатських гір»; 

 Екскурсія старим містом Івано-Франківськ; 

 Екскурсія по місту Косів; 

  

 Користування басейном і сауною в готелі за правилами готелю. 

 
 

 


