Чарівні Карпати
Багатоденна подорож Українськими Карпатами (7 днів)
Що може бути краще, аніж провести тиждень на свіжому повітрі, насолоджуючись приголомшуючими пейзажами,
мандрівками лісистими горами, спогляданням на територію України з висоти 2061 метра. Що може бути більш захоплюючим,
аніж дізнатись про повсякденне життя однієї із найцікавіших етнічних груп в Україні – гуцулів, відомих своїми танцями,
піснями та традиційною гуцульською кухнею. Ми вважаємо, Ви не змарнуєте можливості здійснити цю подорож. Все, що Вам
потрібно зробити, це просто піти на це !
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день, Київ
Приліт/приїзд до Києва. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Київ

Сніданок.
Екскурсія:

Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія по історичних районах Києва (Золоті Ворота, Софійський собор,
Володимирський собор, Михайлівський золотоверхий собор, Андріївська церква. Прогулянка Андріївським узвозом, де
можна придбати цікаві українські сувеніри).
Обід (опційно).

Екскурсія в музей-заповідник «Києво-Печерська Лавра» (відвідування монастирських печер та комплексу
історичного заповідника).

Екскурсія по історичній частині Липок (будинок парламенту, Маріїнський палац та парк, Хрещатик, Майдан
Незалежності).
Вечеря.
Відвідування театрів (оперний театр, філармонія), клубів, дискотек (опційно).
Переїзд нічним потягом до Івано-Франківська.
3 день, Івано-Франківськ-Яремче

Сніданок.

Івано-Франківськ (колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, колегія єзуїтів, Вірменський костел, кафедральний собор
Святого Воскресіння, міський сквер, пам’ятники І.Франку, А.Міцкевичу, С.Бандері та ін.).

Яремче (водоспад «Пробій» на р. Прут, Гуцульський базар).
Розміщення в готелі.
Вечеря.
4 день, Яремче-Ворохта

Сніданок.

Екскурсія:

Карпатський національний природний парк (мандрівка до серця Карпат, відвідування інформаційного центру).

Сходження на Говерлу (найвища гора України – 2061 метр над рівнем моря. З Говерли відкриваються масштабні
краєвиди на найвищі гірські масиви Українських Карпат – Чорногору, Свидовець, Горгани. Добре видно долини, ніби
іграшкові будиночки на Івано-Франківській та Закарпатській стороні. Ви зможете оглянути сліди словацько-польського
кордону, який проходив тут в першій половині XIX ст. – збереглись прикордонні стовпчики).
Розміщення в готелі.
Етно-вечеря з традиційними карпатськими та українськими стравами.
5 день, Карпати

Сніданок.
Весь день вільний.
За бажанням:

Розваги в Яремче (верхова їзда, їзда на велосипеді, рафтинг, джипінг, каякінг тощо).

Відвідування скель Довбуша (унікальне скупчення скель біля Яремче, де, за легендою, переховувався гуцульський
ватажок Олекса Довбуш).

Прогулянка до водоспаду «Дівочі сльози» (огляд мальовничого водоспаду на р. Жонка).

Прогулянка до місць відслонення карпатського флішу (комплекс гірських порід, утворений осадовими породами
протягом мільйонів років).
Вечеря.
6 день, Ворохта-Коломия-Івано-Франківськ

Сніданок.
Екскурсія:

Коломия (єдиний у світі «Музей писанка», музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, ратуша).

Майстер-клас з писанкарства (традиційне розписування Великодніх яєць).
Приїзд в Івано-Франківськ.
Вільний час.
Переїзд нічним потягом у Київ.
7 день, Київ
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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