Говерляна
Карпатська подорож зі сходженням на Говерлу
та знайомством з найвищими гірськими масивами України, з природою і культурою Гуцульщини (3 дні)
Ця подорож – це можливість піднятись на найвищу гору Карпат та подивитись на територію України з висоти 2061 метра.
Щороку «Українська Фудзіяма» привертає до себе увагу величезної кількості туристів, які прагнуть не лише побачити
Говерлу, але й випробувати власні сили, адже підйом не відноситься до надто легких. Зате сходження на найвищу
українську вершину буде Вам винагородою: звідси видно мальовничий хребет Чорногори, вдалині видніються поодинокі
будиночки, які здаються ніби іграшковими, чисте повітря, від якого паморочиться у голові.
Під час мандрівки Ви також ознайомитесь із найбільш колоритним карпатським краєм - Гуцульщиною, що найдовше
зберігала архаїчні риси життя, побуту, культури її мешканців – гуцулів. Свідчення цьому – збережені дотепер своєрідні типи
дерев’яного будівництва, особливо церков, неповторні гуцульські ремесла – різьба, обробка металу, вироби з вовни,
запальна гуцульська музика і танці-коломийки, багато оздоблений народний одяг.
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Івано-Франківську.
Екскурсія:

Знайомство з курортом Яремче (відвідування потужного карпатського водоспаду «Пробій», придбання сувенірів,
що будуть нагадувати Вам про мандрівку на гуцульському базарі).

Ознайомлення з храмовою та домобудівною архітектурою Гуцульщини (оглядова екскурсія із відвідуванням
церков у Микуличині, Татарові, Ворохті).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
2 день

Сніданок.

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).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
3 день

Сніданок.
Екскурсія:

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

Пнівський замок (один із найбільших замків XVII ст. на території Прикарпаття).

Івано-Франківськ (оглядова екскурсія містом).
Виїзд з Івано-Франківська.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше по програмі – у розділі «Інформація».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

