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Мальовничі гори, найкрасивіше гірське озеро України, унікальна мінеральна вода  та казковий 

водоспад чекають на Вас в турі 

ОЗЕРО СИНЕВИР ТА ВОДОСПАД ШИПІТ 
(1 день) 

 

План туру: Виїзд зі Львова (07:00) — Пилипець (огляд водоспаду Шипіт та обід) - Синевирський 

перевал (фотографування та огляд карпатських панорам)  – Національний парк “Синевир” 

(реабілітаційний центр бурого ведмедя та перехід до озера) —  Келечин (дегустація унікальної 

мінеральної води) — Львів (повернення до 24:00).  

 

Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

 

Пилипець. Тут з висоти 15 метрів багатьма заворожуючими каскадами між скелями скидає води в 

мальовничу гірську долину один з найкрасивіших водоспадів України – водоспад Шипіт. Він 

бере свій початок з великого підземного джерела, в одному з найгарніших місць українських 

Карпат – полонині Боржава. Перебування тут чудово допомагає відпочити від цивілізації та 

дає нові життєві сили. 

 

Синевирський перевал. Один із наймальовничіших перевалів українських Карпат, має висоту 793 

метрів і з нього відриваються чудові панорами довколишніх гірських хребтів. 

 

Синевир. Візитною карткою Українських Карпат є незрівнянної краси озеро Синевир, знане ще в 

народі як “Морське око”, воно вабить до себе мальовничими гірськими пейзажами та 

чистою кришталевою водою, в якій здавна водиться благородна форель. Озеро утворилося 

приблизно 10 000 років назад на висоті 989 метрів і має максимальну глибину 22 метри. 

 

Реабілітаційний центр бурого ведмедя. На території Національного природного парку “Синевир” 

розташований Реабілітаційний центр бурого ведмедя площею 12 га. У зв’язку із діяльністю 

людини, цей найбільший хижак України опинився на межі винищення та потребує особливого 

ставлення. Центр створений з метою реабілітації особин бурого ведмедя, які зазнали 

жорстокого поводження в неводі та потерпілих від стихійного лиха, для відтворення їх 

популяції у природньому середовищі існування. 

 

Келечин. Батьківщина президента Карпатської України Августина Волошина славиться також своїм 

унікальним джерелом природно-газованої мінеральної води “Келечин”, яка відноситься до 

нарзанів із високим вмістом заліза. 

 

* * * 

 

ВАРТІСТЬ туру: 549 грн./особа, для будь якої кількості осіб в складі збірної групи. 

 

У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне 

обслуговування на туристичних об’єктах, страхування на час подорожі. 

 

У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: харчування, вхідні квитки в туристичні об’єкти та 

дегустації. 

 

Вартість вхідних квитків в туристичні об’єкти: 

- водоспад Шипіт: загальний, пенсійний, студентський – 10 грн., учні – 5 грн.; 

- реабілітаційний центр бурого ведмедя: загальний, пенсійний – 30 грн, студенти і школярі – 15 

грн.; 
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- озеро “Синевир”: загальний, пенсійний – 30 грн, студенти і школярі – 15 грн. 

 

Знижки для дітей: 

- Дітям до 6 років (включно), при супроводі 2-х дорослих і без окремого місця в автобусі - 

безкоштовно; 

- Дітям до 12 років (включно) знижка від загальної вартості туру 50 грн./особа. 

 

Харчування:  

Сніданок у 1-й день – відбувається на Ваш смак і вибір у кафе швидкого харчування «Окей» с. 

Коростів.  

Обід у 1-й день – відбувається у ресторані “Газдівська хижа” села Пилипець. Меню:  салат, грибна 

юшка, картопляне пюре з м’ясом по-полонинськи, хліб, чай. Вартість 105 грн/особа.  

Вечеря у 1-й день – відбувається на Ваш смак і вибір у кафе швидкого харчування «Окей» с. 

Коростів.  


