екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Найвища вершина Львівщини, фантастичні карпатські пейзажі, чудова недоторкана природа,
активний відпочинок у Карпатах чекають на Вас в турі

ПОХІД НА ПІКУЙ
(1 день)
План туру: виїзд зі Львова (07:00) – Біласовиця (підйом на вершину гори Пікуй та перекус на
вершині) – Львів (повернення до 00:00).
Увага! Ця мандрівка відбувається паралельно із туром “Озеро Синевир та водоспад Шипіт”, тому у
випадку несприятливих погодних умов чи інших причин можна за доплату безпосередньо в
день подорожі поїхати на цей тур. Також можливе очікування автобуса, який буде повертатися
із Синевира через село Біласовиця 1-2 години.
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
Гора Пікуй. Найвища вершина Львівщини з висотою 1408 м., знаходиться на межі Львівської області
та Закарпатської. Пікуй є найвищою вершиною Вододільного хребта, його підніжжя вкривають
чудові смереково-букові ліси, а верхню частину альпійські луки та скелі. З гори відкриваються
надзвичайно мальовничі пейзажі на навколишні гори та хребти. Особливо захоплює вигляд
панорама полонини Руни, Боржавського хребта та Бескиди.
Технічна інформація:
1. Довжина маршруту на вершину г. Пікуй і назад 16 км, перепад висот 800 метрів;
2. Підйом на гору триває орієнтовно 2-3 години, спуск приблизно 1,5-2 години;
3. Маршрут розрахований на середньостатистичну групу фізично здорових людей;
4. Участь в екскурсії не вимагає попередньої підготовки чи досвіду;
5. Під час сходження і спуску категорично забороняється вживання алкоголю.
Що взяти з собою для підйому на Пікуй:
- документ, що засвідчує вашу особу (паспорт);
- зручне водонепроникне взуття (бажано гірські трекінгові черевики з високим шнуруванням та
протектором типу "вібрам");
- куртка вітрозахисна з капюшоном, бажано водонепроникна, штани вітрозахисні, такі, що не
утруднюють рух, светр теплий або куртка типу "полар", головний убір (капелюх, бандана),
дощовик;
- запасний комплект одягу (можна буде залишити в селі Біласовиця);
- наплечник (рюкзак);
- вода (1–1,5 літра на особу);
- їжу для перекусів під час сходження (канапки, шоколад, термос з гарячим чаєм чи кавою);
- необхідні ліки (індивідуальна аптечка), якими Ви користуєтесь, лейкопластир.
***
ВАРТІСТЬ туру: 395 грн.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, супровід
гірського провідника, 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.
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ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Вартість вхідних квитків в туристичні об’єкти: 0 грн.

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 самостійно на горі Пікуй, кожним приватно своїми продуктами.
Вечеря у 1-й день – відбувається на Ваш смак і вибір у кафе швидкого харчування «Окей» с.
Коростів.
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