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Піднятися найвище в Україні, побачити фантастичні гірські пейзажі, водоспади,  

можна підчас двохденного автобусного туру 
“Яремче, Буковель + Говерла” 

(2 дні / 1 ніч) 
 

Дата проведення туру для корпоративних клиентов: будь-який зручний для Вас час. 

 

План туру: 

1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Рогатин (огляд церкви) – Яремче (огляд водоспаду, ресторану 

Гуцульщина, закупи сувенірами та обід) – Буковель (підйом канатно-крісельною дорогою на 

вершину гори Буковель й огляд карпатської панорами) – Поляниця (поселення в готель о 19:30, 

Гуцульська забава). 

2 день: сніданок і виїзд (08:00) – спортбаза “Заросляк” (підготовка до сходження, сходження на г. 

Говерла, перекус на вершині, обідо-вечеря) – Львів (повернення о 23:30). 
 
Увага! 

У випадку несприятливих погодних умов чи інших причин, на другий день подорожі замість підняття 

на Говерлу можна оглянути музеї Верховини-Криворівні у рамках туру “Гуцульські Карпати + 

Буковель” або замовити сплав по Чорному Черемоші (вартість 300 грн./особа). 

 

Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

 

Рогатин. Батьківщина Насті Лісовської, відомої як Роксолана, дружини Сулеймана ІІ Пишного. Це - чарівне 

галицьке містечко з чудовими пам’ятками сакрального мистецтва. Дерев’яна церква святого Духа 

(1598р.) є однією з найдовершеніших зразків галицької народної дерев’яної архітектури, відноситься до 

найцінніших сакральних споруд світу та занесена в список світової спадщини ЮНЕСКО. Зараз в ній 

розташована експозиція краєзнавчого музею, перлиною якого є унікальний за красою та єдиний в 

Галичині в такому стилі п’ятиярусний ренесансний іконостас (1650р.). 

Також привертають увагу костел св. Миколая (XV ст.), збудований в готично-ренесансному стилі та 

готично-барокова церква Різдва Пресвятої Богородиці (XIV ст.). 

 

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

долині річки Прут. Тисячі людей милуються щороку каскадним водоспадом “Пробій” 

(Яремчанський Гук) та дерев’яним рестораном “Гуцульщина”. 

 

Буковель. Гірськолижний курорт № 1 в Україні, де можна здійснити підйом канатно-крісельною 

дорогою на вершину гори Буковель (1115м) з якої відкривається чудова панорама Ґорґан і 

Чорногірського хребта. 

 

Гора Говерла. Найвища вершина України з висотою 2061 м. 

Технічна інформація: 

1. Довжина маршруту на вершину г. Говерла і назад 6 – 6,5 км, перепад висот 800 метрів; 

2. Підйом на гору триває орієнтовно 4 - 5 години, спуск приблизно 3 - 4 годин; 

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. 

 

* * * 
 

ВАРТІСТЬ туру: 1400 грн./особа, для будь якої кількості осіб в складі збірної групи 

(подорож відбувається кожного тижня в літній сезон). 
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У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом єврокласу, 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, 

участь у Гуцульській забаві, послуги по організації підйому на Говерлу. 

 

Вартість вхідних квитків і організації підйому на Говерлу:  

- церква св. Духа в Рогатині: дорослі - 20 грн.; студенти - 10 грн.; діти - 5 грн.; 

- підйом канатно-крісельною дорогою на гору Буковель (в обидві сторони): загальний - 105 грн., пенсіонери і 

діти до 12 років – 75 грн.; 

- еколого-пізнавальна стежка “На гору Говерлу”: загальний, студентський, пенсійний - 25 грн., учнівський – 

10 грн.; 

 

Що взяти з собою для підйому на Говерлу: 
- 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 автобусі); 

- наплечник (р’юкзак); 

- 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. 

 

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 – 145 грн. 

Вартість участі в забаві без вечері – 80 грн. 

Примітка: Гуцульська забава відбувається, якщо є група від 35 осіб, що бажають прийняти в ній 

участь. 

 

Проживання: готель у с. Поляниця (на курорті “Буковель”), комфортні 2-, 3-, 4-місні номера зі 

зручностями у номері. 

 

Харчування: 
Сніданок в 1-й день - можна поснідати вдома або взяти з собою їжу, щоб перекусити під час стоянок. 

Обід в 1-й день – відбувається в ресторані “Карпатські зорі” міста Яремче і складається з страв: салат 

з капусти, борщ, картопляне пюре з курячою відбивною, хліб, узвар. Вартість 75 грн. 

Вечеря в 1-й день – відбувається в готелі під час свята “ГУЦУЛЬСЬКА ЗАБАВА!”. Пропоновані 

страви гуцульської кухні: юшка з білих грибів, голубці зі сметаною, солодкий почастунок, хліб, 

узвар. Вартість 70 грн. 
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Сніданок в 2-й день – відбувається в готелі, пропоноване меню: яєчня, домашній круасан (2 штуки), 

сир, масло, хліб, чай. Вартість 50 грн. 

Обід в 2-й день – після спуску з Говерли у с.Ворохта. Пропоноване меню: салат овочевий, бульйон з 

локшиною, картопля по-гуцульськи з гомілкою, хліб, узвар. Вартість 80 грн./особа. 


