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Найгарніші панорами зимових Карпат, крижаний водоспад, всесвітньовідома гуцульська церква, а 
також обряд гуцульського весілля чекають на Вас у турі 

ВІД МАНЯВИ ДО ДРАГОБРАТУ  
(зимовий варіант) 

(2д/1н) 
 
План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Манява (екскурсія монастирем, обід та огляд водоспаду) – 

Верховина (поселення в садиби, вечеря Гуцульське весілля). 
2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Ясіня (огляд церкви, автомобільний підйом на Драгобрат, підйом 

на вершину Стіг канатно-крісельною дорогою, вільний час) – Львів (повернення о 23:00). 
 

Детальний опис екскурсійних об’єктів: 
 
Манява. Тут на березі річки Манявки розташований один із найбільших духовних центрів Західної 

України - “Український Афон”. Історико-архітектурний заповідник “Скит Манявський”, був 
заснований як монастир-скит у мальовничому куточку Карпат вихідцем з Афону Йовом 
Княгинецьким (1606р.). У часи найбільшого розквіту скитові підпорядковувалося 556 
монастирів Східної Європи. Зараз тут Манявський Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир 
УПЦ КП. 
Неподалік від скита знаходиться “Манявський водоспад”, який є одним із найгарніших і 

найвищих в українських Карпатах. Він прорізає тверді ґорґанські породи, а вода падає з висоти 
біля 20 метрів. 

 
Ясіня. “Гуцульська столиця”, селище розташоване між карпатськими хребтами Чорногора і 

Свидовець на берегах норовливої Чорної Тиси. Відомим на весь світ Ясіня стало завдяки 
шедевру гуцульської дерев’яної архітектури церкві Вознесіння Господнього (1824р.), т.з. 
“Струківська церква”, яка занесена у список світової спадщини ЮНЕСКО. 

 
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 
Українських Карпатах. Зимові краєвиди Драгобрату зачарують кожного своїми пейзажами. Тут 
також є можливість покататися на лижах (сноуборді), насолодитися гірським повітрям та 
отримати незабутні емоції. 

 
* * * 

ВАРТІСТЬ туру: 895 грн./особа.  
 
У вартість ВХОДИТЬ:  проїзд комфортабельним автобусом єврокласу, проживання в садибах 
зеленого туризму, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування на туристичних об’єктах, 
страхування на час подорожі. 
 
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки в туристичні об’єкти, харчування, 
трансфер Ясіня-Драгобрат та участь у Гуцульському весіллі. 
 
Вартість вхідних квитків, дегустацій та трансферів: 
- трансфер до Манявського водоспаду на машинах ГАЗ-ЗІЛ в обидві сторони: 95 грн.; 
- церква у Ясіня: добровільна пожертва; 
- трансфер Ясіня-Драгобрат на машинах ГАЗ-ЗІЛ в обидві сторони: 160 грн./особа; 
- підйом на канатно-крісельній дорозі на гору Драгобрат: 100 грн./особа. 
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Проживання: відбувається в затишних гуцульських садибах зеленого туризму м. Верховина, 
номери: 2-х і 3-х місні з вигодами на поверсі. Фото типових садиб можна побачити тут 
www.bit.ly/sadyby_verkhovyny  
 
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; 
- "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 – 145 грн. 
Вартість участі в забаві без вечері – 70 грн. 
Примітка: Гуцульська забава відбувається, якщо є група від 35 осіб, що бажають прийняти в ній 

участь. 
 
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 – відбувається у закладах харчування с. Манява. Орієнтовна вартість 110 грн. 
Вечеря у 1-й день –  відбувається в музейному комплексі “Хата-стая” під час свята “ГУЦУЛЬСЬКЕ 

ВЕСІЛЛЯ!”. Пропоновані страви гуцульської кухні: гуцульський білий борщик (білий буряк, 
копчені реберця, сметана), кулеша з грибами, будз (гуцульський сир), хліб, чай з карпатських 
трав, весела карпатська водичка. Вартість 95 грн./особа. 

Сніданок у 2-й день –  відбувається в садибах, пропоноване меню: омлет, налисники з афенами 
(чорницями), канапки з сиром, чай/кава. Вартість 70 грн. 

Обід у 1-й день – відбувається на курорті Драгобрат на власний смак і вибір кожного. 
 


