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Відпочинок в Карпатах, Драгобрат, музеї Верховини, Яремче, Гуцульська забава і не лише  
“Лижний тур на Драгобрат + гуцульські забави” 

(4 дні / 3 ночі) 

План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (08:00) — Рогатин (огляд церкви) — Коломия (екскурсія в музей Гуцульщина, 

Музей писанки та обід) — Верховина (дегустація живого пива “Верховина”, поселення в 
гуцульські садиби). 

2 день: сніданок і виїзд (08:00) — Буковель/Драгобрат (вільний день) — Верховина (повернення 
20:20). 

3 день: сніданок і виїзд (08:00) — Буковель/Драгобрат (вільний день) — Верховина (повернення 
19:20, Гуцульська забава). 

4 день: сніданок і виїзд (08:00) — Верховина (екскурсія й фотографування в гуцульському одязі в 
музеї “Тіні забутих предків”, екскурсія-концерт в музеї ім. Романа Кумлика та відвідування 
музею “Хата-стая” і купівля бринзи) — Криворівня (огляд церкви) — Верхній Ясенів (обід) — 
Яремче (огляд водоспаду, закупи сувенірами) — Львів (повернення о 22:30). 

 
На Вас чекають: 

- знайомства з історією, звичаями, культурою одного з найцікавіших етносів світу – гуцулів; 
- найкращі страви гуцульської кухні; 
- катання на лижах, санках, сноуборда на одному з найпопулярніших гірськолижних курортів 

Європи: 
- найвидатніші історичні та природні пам’ятки краю: гуцульські храми, водоспади, річки, 

мальовничі карпатські пейзажі, гуцульські музеї; 
- виставка-продаж виробів народних майстрів Гуцульщини: різьба по дереву, ткацтво, 

ліщиноплетіння, вишивка, музичні інструменти, писанки, сирні іграшки; 
- і незабутня “Гуцульська забава” з музиками, танцями, співами та смачними гуцульськими 

наїдками. 
 

Детальний опис екскурсійних об’єктів: 
 
Рогатин. Рогатин. Чарівне та мальовниче галицьке містечко, засноване в середині  XIV ст., відоме як 

Батьківщина славнозвісної Роксонани. Ми ж з Вами оглянемо прекрасну дерев’яну церкву 
Церкву Святого Духа, визначну пам’ятку, перлиною якої є  іконостас середини XVI століття.  

 
Коломия. Місто коломийок, одне з найгарніших міст Галичини, з чудовою сецесійною забудовою 

центральної частини міста. Обов’язково слід відвідати візитівку Коломиї - унікальний і єдиний в 
світі Музей писанкового розпису, знаного також як “Музей писанки”, він знаходиться в 
найбільшому яйці в світі (13,5 м) і має експозицію з 12 000 експонатів. В місті також Вас 
чекають: один з найкращих музеїв України - Національний музей народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського, одна з найстаріших в Україні дерев’яна 
церква Благовіщення (1587р.) та ратуша (1877р.), яка знаходиться не в центрі пл. Ринок, а на 
розі вулиць. 

 
Верховина. Колишнє Жаб’є, на річці Чорний Черемош, центр одного з найцікавіших районів України, 

гостинно запрошує на концерт-екскурсію в приватний гуцульський музей побуту та музичних 
інструментів ім. Романа Кумлика, а також - хату-музей кінофільму “Тіні забутих предків” (із 
фотографуванням в гуцульському одязі) та музей “Хата-стая” (із купівлею бринзи). 

 
Драгобрат. Гірськолижний курорт, що розташований на схилах Свидовця, одного з найвищих 

карпатських хребтів на висоті 1300-1700м. За допомогою канатно-крісельної дороги можна 
піднятися на вершину гори Стіг (1707м), з якої відкриваються одні з найгарніших панорам в 
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Українських Карпатах. Зимові краєвиди Драгобрату зачарують кожного своїми пейзажами. Тут 
також є можливість покататися на лижах (сноуборді), насолодитися гірським повітрям та 
отримати незабутні емоції. 

 
Яремче. Відомий кліматичний курорт, що розташований між живописними горами в мальовничій 

долині річки Прут. Тисячі людей заворожують щороку каскадний водоспад Яремчанський Гук 
та дерев’яний ресторан “Гуцульщина”.  

 
ГУЦУЛЬСЬКА ЗАБАВА! 
Щоб повноцінно пізнати гуцулів, їхню вдачу, звичаї, кухню запрошуємо Вас завітати на Гуцульську 

забаву. Під час забави на Вас чекають:  
- страви гуцульської кухні: юшка з білих грибів, бануш з бринзою, чай із запашних цілющих 

карпатських трав, … 
- співи та танці від гуцульської капели “Довбушова тайстра”; 
- майстер-класи з гуцульських танців: гуцулка, решето, голубка; 
- гуцульські співаночки, коломийки, пісні про Карпати; 
- посвята в гуцули; 
- і танці, танці, танці під запальну гуцульську музику. 

Вартість гуцульської вечері та участь в забаві – 165 грн./особа. 
Вартість участі в забаві без вечері –80 грн./особа. 
Примітка: Гуцульська забава відбувається, якщо є група від 35 осіб, що бажають прийняти в ній 

участь. 
 

* * * 
ВАРТІСТЬ туру: 1995  грн./ос, для будь якої кількості осіб в складі збірної групи. 
 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом єврокласу, проживання (три ночі), 

супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в музеях, страхування на час подорожі. 
 
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки в музеях, харчування, участь в 

Гуцульській забаві, прокат лижнього спорядження.  
 
Вартість вхідних квитків:  
- церква св. Духа в Рогатині: дорослі і пенсіонери - 50 грн., студенти – 15 грн., діти - 10 грн.; 
- Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського: 

загальний і пенсійний - 40 грн., студентський - 20 грн., діти – 15 грн.; 
- музей писанки: загальний і пенсійний - 25 грн., студентський - 15 грн., діти – 10 грн.; 
- трансфер Ясіня-Драгобрат на машинах ГАЗ-ЗІЛ в обидві сторони: 150 грн.; 
- музей “Тіні забутих предків”: загальний, пенсійний і студентський - 25 грн, учнівський - 20 грн;         
- музей “Хата-стая”: загальний, пенсійний і студентський - 25 грн,  учнівський - 20 грн; 
- екскурсія-концерт в музеї гуцульського побуту та музичних інструментів ім. Романа Кумлика: 

загальний, студентський і учнівський – 25 грн.; 
- музей “Гуцульська ґражда”: загальний, пенсіонери і студентський – 20 грн., діти – 10 грн. 
 
Проживання: проживання відбувається в затишних гуцульських садибах зеленого туризму м. 

Верховина, номери: 2-х і 3-х місні з вигодами. Фото тут www.bit.ly/sadyby_verkhovyny  

 
Харчування: cніданки - 70 грн/ос.; обіди — 90-95 грн/ос.; вечері - 90 грн/ос. 
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