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ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Верховина, Криворівня, Косів, ліжники в Яворові, Сріблясті водоспади,
дегустація настоянок та чаю, чекають на вас під час мандрівки

ТЕРНОШОРСЬКА ЛАДА, ШЕШОРИ + ГУЦУЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ
(2 дні / 1 ніч)

План туру:
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Шешори (Сріблясті водоспади) – Косів (обід, екскурсія на керамічну
фабрику) – Яворів (майстер-клас із ліжникарства) – Криворівня (дегустаційний музей “Дідова
аптека”) – Верховина (поселення о 19:30, Гуцульське весілля та вечеря).
2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Верховина (музей гуцульської магії) – Снідавка (пішохідний перехід
до Терношорської лади) – Косів (обід) – Рунгури (парк садових скульптур та обід) – Печеніжин
(музей О.Довбуша з опришківськими випробуваннями) – Львів (повернення о 23:00).
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
Шешори. Красиве село, в якому народилася після “Гуцулка Ксеня”, тут річка Пістинька проривається
через потужну скельну товщу і утворює багато каскадів надзвичайно мальовничих Сріблястих
водоспадів. Найвідомішими серед них є Великий Гук і Малий Гук, які є одними з улюблених
місць відпочинку багатьох туристів.
Косів. Це місто ще називають “Ворота Карпат”, а також столицею декоративно-прикладного
мистецтва України, бо саме в Косові і районі живуть і працюють тисячі народних майстрів, які
продовжують давні ремісничі традиції. Візитною картою міста є знаменита на весь світ
косівська кераміки, видатні гончарі запрошують Вас на її виробництво, де можна побачити
процес її виготовлення та купити за цінами виробника.
Яворів. Мальовниче карпатське село, де збереглися давні традиції виготовлення домотканого
вовняного покривала (ліжника) і більшість мешканців виготовляють ці т.з. “гуцульські килими”.
Лише в Яворові можна побачити повний цикл народження ліжника від овечої вовни і до
готового продукту, та купити собі додому гуцульський килим за цінами виробників.
Криворівня (дегустаційний музей “Дідова аптека”). Здавна гуцулам було багато відомо про
лікувальні властивості трав, плодів, коріння, з яких вони пили чаї та робили настоянки. Щоб
ознайомити гостей Гуцульщини із давніми знаннями, поруч із відомою Франковою криницею
відкрили дегустаційний музей “Дідова аптека”, в якому можна дізнатися про народну
медицину та посмакувати цілющим чаєм із казана та продегустувати декілька настоянок у
лікувальних цілях.
Верховина (музей гуцульської магії). Один із найоригінальніших музеїв країни розповідає про
вірування гуцулів, про способи та засоби їхнього співіснування із нематеріальним світом, про
магічні обереги та примівки. Під час екскурсії можна дізнатися про видатних мольфарів та
чародіїв, зрозуміти, чим відрізнялися віщуни, примівники, гадєрі, хмарники та щезники. Як
гуцули із надприродними властивостями розганяли хмари, зупиняли дощ, лікували рак
настоянкою гадюки та рятували людей від укусу змій.
Снідавка. Неподалік від цього села на схилі гори знаходиться унікальний скельний комплекс,
український Стоунхендж – Терношорська Лада. Це ямненські пісковики, складені з величезних
брил висотою до 40 метрів. Деякі з них під впливом природніх явищ набули різноманітних
форм, особливо цікавою є скельна кам’яна фігура, яка нагадує вагітну жінку, богиню родючості
– Ладу. Багато людей йдуть до цього місця, щоб зарядитися життєвою енергією, очистити карму
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та відпочити серед мальовничих гір і чистих потоків. Неподалік від Терношорської Лади милує
око мальовничий водоспад – Терношорський Гук.

Рунгури. Окрім красивих гір, село прикрашають скульптури видатного скульптора-самоука Олексія
Бондаренка, який на своєму подвір’ї створив цілий парк садових скульптур, а свій будинок
перетворив на гуцульський Діснейленд. Гостей зустрічають гуцули з гуцулками, козаки з кіньми,
відомі історичні постаті, русалки, леви, олені та лебеді.
Печеніжин. Батьківщина найвидатнішого гуцула, про якого можна більше дізнатися у цікавому
Історико-краєзнавчому музеї Олекси Довбуша. Найбільш сміливі туристи можуть взяти участь у
двох випробуваннях, які проводив Довбуш для вступу в опришки.
***
ВАРТІСТЬ туру: 895 грн./особа.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання, супровід гіда-екскурсовода,
екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі.
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки в туристичні об’єкти, харчування.
Вартість вхідних квитків:
- екскурсія по керамічній фабриці у Косові: загальний, пенсійний, студентський – 20 грн., учні – 10
грн.;
- майстер-клас з ліжникарства: загальний, студентський, пенсійний - 15 грн., учнівський – 10 грн.;
- музей “Дідова аптека”: загальний, пенсіонери і студенти – 45 грн. (дегустують настоянки і чай), учні
– 35 грн. (дегустують сиропи і чай);
- музей гуцульської магії: загальний, пенсіонери і студенти, учні – 25 грн.;
- парк садових скульптур у Рунгурах: загальний, студентський і пенсійний, учні – 10 грн.;
- історико-краєзнавчий музей О.Довбуша в Печеніжині: загальний, студентський і пенсійний – 20
грн., учні – 10 грн.
Проживання: відбувається в затишних гуцульських садибах зеленого туризму м. Верховина,
номери: 2-х і 3-х місні з вигодами. Фото типових садиб можна побачити тут
www.bit.ly/sadyby_verkhovyny
Харчування:
Сніданок у 1-й день – можна поснідати вдома або взяти з собою канапки, щоб перекусити під час
стоянок автобуса.
Обід у 1-й день – відбудеться в кафе м. Косів. Вартість 95 грн./особа.
Вечеря в 1-й день – відбувається під час свята “Гуцульське весілля”, пропоновані страви гуцульської
кухні: кулеша з грибами, гуцульські книші, будз (гуцульський сир), овочева нарізка, хліб, чай з
карпатських трав, весела карпатська водичка. Вартість 100 грн.
Сніданок в 2-й день – відбувається в садибах, пропоноване меню: омлет, налисники з афенами
(чорницями), канапки з сиром, чай/кава. Вартість 70 грн.
Обід у 2-й день – відбудеться в кафе м. Косів. Вартість 95 грн./особа.
ГУЦУЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ!
Щоб поринути в обряд гуцульського весілля, побачити як виглядає гуцульський кнєзь та кнєгиня
запрошуємо Вас завітати на Гуцульське весілля. Під час якого на Вас чекають:
- залучення відвідувачів до обряду гуцульського весілля;
- побачити як під скрипку одягають гуцульських кнєзя та кнєгині, дружки та дружби;
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- "вбирання" весільного деревця;
- як танцюють перший танець молодята;
- обряд ламання колача біля церкви;
- завивання кнєгині у хустку;
- весільні пісні та танці;
- страви гуцульської кухні;
- посвята в гуцули;
Вартість гуцульської вечері та участь у весіллі – 160 грн.
Вартість участі в забаві без вечері – 60 грн.
Примітка: Гуцульське весілля відбувається, якщо є група від 30 осіб, що бажають прийняти в ній
участь.
Технічна інформація про пішохідний перехід до Терношорської Лади (ТЛ):
1. У суху погоду маршрут до ТЛ починається з Буківецького перевалу (пішохідний перехід в одну
сторону становить 4,5 км. і триває 40-50 хв.), від ТЛ шлях група йде в село Снідавка до автобуса
(довжина 2,5 км, тривалість 30 хв.).
2. У мокру погоду похід до ТЛ і повернення до неї відбувається із села Снідавка (Довжина маршруту
до ТЛ і назад 5,5 км.).
3. Маршрут розрахований на середньостатистичну групу фізично здорових людей.
4. Участь не вимагає попередньої підготовки чи досвіду.
5. Для пішохідного переходу просимо взяти зручне взуття, а також треба буде 2 рази переходити
через гірський потік, тому просимо взяти з собою відповідне взуття (гумові чоботи або
босоніжки “шльопанці”).
6. Пішохідний маршрут є не обов’язковим, ті хто не бажає брати в ньому участь можуть прогулятися
по карпатському селі Снідавка.
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