В краю гуцульських легенд
Екологічна подорож Карпатами (3 дні)
Тривалість: 3 дні/2ночі
Основний маршрут: Івано-Франківськ – Вижниця – Сокільські скелі – Смугарівські водоспади – урочище Протяте Каміння –
Вижниця – Косів – Верховинщина (урочище Писаний Камінь) – Косів – Сокільський хребет – Івано-Франківськ
Місце збору групи: 31.07.2015 р., 06:00, м. Івано-Франківськ, залізничний вокзал
Місце та час завершення програми: 02.08.2015 р., 16:30, м. Івано-Франківськ, залізничний вокзал
Територія цього краю розташована у мальовничій лісистій частині Карпат, яка є чи не найцікавішим регіоном України. Цей
куточок задовольнить інтереси найвибагливішого туриста, тут осередок самобутніх звичаїв гуцулів, мінеральні джерела і гарний
краєвид. Коли б Ви не завітали сюди, ви відчуєте себе нібито у казці, власним зором споглянете на вічнозелені ялиці та величні
буки, біля дивовижних скель затамуєте подих, помилуєтесь флорою та фауною, оскільки тут зростають чимало реліктових видів,
почуєте шум гірських струмків і галасливих водоспадів, на які так багата дана місцина.
Цікаве і рідкісне на маршруті: музей Назарія Яремчука, Сокільські скелі, Смугарівські водоспади, урочище Протяте Каміння,
Гора Писаний Камінь, Косівський базар, Сокільський хребет.
ПРОГРАМА
1 день, 31.07.2015

Збір групи: 31.07.2015 р., 06:00, м. Івано-Франківськ, залізничний вокзал
Переїзд у Вижницю.

Вижниця
Краєвиди навколо цього містечка просто приголомшуючі. Саме тут починаються Карпати. І взагалі, коли ми говоримо
"Вижниця", маємо на увазі Національний природний парк "Вижницький". І не дарма. Він починається вже перед в'їздом у місто і оточує його зусібіч. Вижниччина взагалі багата на пам'ятки природи, і має кілька цінних археологічних, архітектурних та
культурних об'єктів. Коли виникла Вижниця, докладно невідомо, але з нею пов’язані імена багатьох видатних діячів української
культури - Л. Українки, І. Франка, М. Вовчка, О. Кобилянської, В. Стефаника тощо. Тут отримали путівку у творче життя
народні артисти України Н. Яремчук, В. Зінкевич. На початку ХХ століття у 1908 році саме тут була відкрита перша українська
гімназія на Буковині.
Місто багате і на архітектурні пам’ятки, ми побачимо церкви ХІХ ст., стару синагогу – ще австрійських часів, чудовий
костел та будинок міської ради з минулого століття. Також ми відвідаємо музей-садибу Назарія Яремчука.

Сокільські скелі
Сокільські скелі - стрімка стіна висотою 100 м, яка нібито виросла з річки Черемош, нависає над дорогою. Важко повірити,
але вік скелі сягає приблизно 25 мільйонів років. Це одна з найкрасивіших пам'яток природи в Гуцульщині. Біля скелі
розташований один з перших на Гуцульщині пам'ятник Т. Г. Шевченкові і чудовий водоспад Сикавка. Зараз це місце популярне
серед туристів, адже побувати на Гуцульщині, і не побачити таку красу, можна вважати за злочин. Кажуть, саме на цій горі жив
міфічний цар Гуцул і що він прокидатись ненадовго раз на сім років, чекаємо його у 2015 

Смугарівські водоспади
Унікальність цих водоспадів є те, що вздовж течії річки Смугарів розтягнувся мальовничий люнцюжок (до 2 км.) водоспадів
- відразу сім, не подібних один на одного, каскадами у висоту 4 – 19 м, що впадають в більш повноводну річку Черемош. Ці
місця надихають і наповнюють енергією своїми казковими пейзажами. Тутешня природа неповторна… Водоспади є частиною
ландшафтного заказника місцевого значення, який має площу 38,5 га. Розташований він біля селища Розтоки, що також має
дуже цікаву історію. Саме тут видатний композитор В. Івасюк написав свою відому пісню «Червона Рута».

Урочище Протяте Каміння
Здійснюємо прогулянку до групи мальовничих скель, дивовижного природного утворення. Скелі утворились з розбитих
пластів пісковику і, які нібито, насунуті один на одного. Деякі з них пронизані отворами та ходами, через що й виникла назва —
Протяті Камені. Ці скелі вражають своєю величчю, висота каміння складає подекуди 40 – 50 метрів. Особливу увагу звертає на
себе Соколине Око – найцікавіша зі скальних груп Протятого Каміння - представляє собою кам’яну арку, що дійсно нагадує око,
розташовану в скелі висотою близько 40 метрів. Неподалік від нього, серед букового лісу розташовані ще кілька, дещо менших,
але також мальовничих, скельних масивів.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).

2 день, 01.08.2015

Сніданок.

Верховинщина
Мальовничий край повністю розташований в Карпатській гірській системі і є центром Гуцульщини. Він є унікальним місцем
для відпочинку, поєднавши в собі незайману природу Карпат, самобутню культуру Гуцульщини з розвиненою туристичною
інфраструктурою. Тут досі збереглися багато цікавих звичаїв, традицій, фольклорних обрядів, переказів народних казок і
легенд, які в інших регіонах України вже давно зникли.

Писаний Камінь
Гора Писаний Камінь (1221 м) – унікальна геологічна пам'ятка природи державного значення. Ця гора вабить до себе
людей екзотичністю, неймовірністю і фантастичністю каменів висотою до 20 – 25 м, з яких відкривається приголомшливий
вигляд на навколишні гори. Всі вони розташовані серед вікового смерекового лісу. Вважається, що для наших предків гора
Писаний Камінь - це давнє язичницьке святилище, де в старовину горів священний вогонь. На поверхні скелі за тисячоліття досі
залишилося безліч символів (петрогліфів ) і написів, звідки і походить назва пам'ятки природи.
Розміщення на ночівлю (готель).
Вечеря (опційно).
3 день, 02.08.2015

Сніданок.
Виселення з готелю.

Косів
Основним заняттям гуцулів завжди було скотарство, для якого тут були найсприятливіші умови. Але в останнi роки
швидкими темпами розвивається зелений туризм, через що відроджуються народні промисли. Майже в кожному селі на
Косівщині Ви зможете ознайомитися з місцевими промислами – це і ткацтво, обробка металу і шкіри, різьба по дереву, художня
вишивка та ін., а найвідоміший базар з місцевими виробами у Косові.

Сокільський хребет
Сокільський хребет простягається приблизно на 15 км. Назва, найімовірніше, походить від соколів, які здавна гніздилися
на цих скелях. Особливу увагу на хребті привертають мальовничі скелі-останці, складені переважно з пісковиків. Таких скель
понад 20, які здіймаються на висоту 20—40 м. На деяких скелях (Лисівське каміння) археологи виявили петрогліфи — наскельні
малюнки, викарбувані ще в стародавні часи. Рельєф Сокільського хребта дуже різноманітний, а зміни характеру рослинності
надають місцевості особливу привабливість.
Трансфер на залізничний вокзал Івано-Франківська.
Завершення програми.

Вартість програми на 1 особу – 1530 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (готель);
харчування (2 сніданки);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

приїзд/виїзд з Івано-Франківська;

-

обіди та вечері;
вхідні квитки

Примітка.
Переїзд Київ – Івано-Франківськ можливий наступним чином: поїздом №43 «Прикарпаття»», з Києва 30.07.2015 р. відправлення
о 18:49, прибуття в Івано-Франківськ 31.07.2015 р. о 05:45
Переїзд Івано-Франківськ - Київ можливий наступним чином: поїздом №143 «Галичина», з Івано-Франківська 02.08.2015 р.
відправлення о 17:01, прибуття у Київ 03.08.2015 р. о 05:51
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі

