Гуцульщина: Чорногірський масив
Етнографічна пішохідна подорож (5 днів)
Гуцульщина – найбільш колоритний карпатський край. Розташована у глибині найвищих гірських масивів України, ця
місцевість 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.
Збережені унікальні речі ми покажемо Вам під час подорожі. Наш маршрут пролягає в самому серці Гуцульщини – на
Верховинщині і Косівщині, посеред найвищих гір України і передбачає сходження на Говерлу, символ всього Карпатського
краю та на Піп Іван, легендарну гору Гуцульщини, відвідування Національних заповідників і парків, унікальних музейних
збірок, цікавих пам’яток природи, історії, архітектури та етнографії.
Сезонність: травень-жовтень
ПРОГРАМА
1 день

Зустріч в Івано-Франківську.

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.

Перехід Чорногірським хребтом (гора Говерла (2061 м) – найвища вершина України, гора Туркул, гірське озеро
Несамовите, полонина Пожижевська, база «Заросляк». У випадку несприятливих погодних умов пропонуємо лише
сходження на Говерлу та огляд масштабних краєвидів на найвищі гірські масиви Українських Карпат – Чорногору,
Свидовець, Горгани. Ви побачите сліди словацько-польського кордону, який проходив тут у першій половині ХХ
століття – збереглись прикордонні стовпчики)
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
3 день

Сніданок.
 Перехід через перевал Буковець на гору Копілаш та скелю Писаний Камінь (під час мандрівки можна зустріти
типові гуцульські житлові та господарські будівлі, вкриті гонтом. Ці місця є власне тим, що називають Верховинськими
Карпатами. Відвідування місця, яке ще з давніх часів приваблювало художників, поетів, мандрівників. Багато хто з них
залишив тут ще в ХІХ ст. свій напис. Були тут Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський і багато інших. Після
відпочинку біля скель – сходження до села, що відоме народними майстрами та колись давніше – бокорашами – людьми,
що сплавляли по Черемошу плоти з деревом. Оглянемо також гуцульську хату-гражду (архаїчну житлову будівлю
оборонного типу) та музей-садибу Івана Франка).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
4 день

Сніданок.
 Перехід через г. Вухатий Камінь, г. Піп Іван, г. Смотрич (попри долину р. Чорний Черемош, сходження на одну із
найвищих гір України – Піп Іван з руїнами довоєнної астрономічної обсерваторії «Білий Слон». Огляд краєвидів на
Румунські Карпати та кристалічний масив скелястих Мармароських Альп. В окремих місцях можна зустріти свідчення
бурхливих бойових дій в горах за часів Першої світової війни – скупчення поржавілого колючого дроту, гільзи від
патронів та снарядів. В травні-червні схили цих гір вкриті килимом червонокнижних рослин – рододендрону
східнокарпатського, шафрану, сон-трави. Цікаво спостерігати випас овець у безлюдних місцях на схилах Чорногори).
Ночівля на базі відпочинку.
Вечеря.
5 день

Сніданок.
Екскурсія:

Косів (гуцульський базар).

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