
ГУЦУЛЬСЬКІ
МАНДРИ
Новорічний тур у Верховину

-ДАТА ЗАЇЗДУ 29/12/2020
-ДАТА ПРИЇЗДУ 04/01/2021

ТРАНСПОРТ: автобус  - виїзд з Києва.
Приєднуємо туристів з Житомира, Рівного та
Львову

МАРШРУТ
Київ - Житомир - Рівне - Івано Франківськ -
Коломия - Верховина - Косів - Чернівці - Київ:

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ

ТРИВАЛІСТЬ: 7 днів / 6 ночей + 2 нічних переїзди

ПРОЖИВАННЯ:

4 ночі: відбувається в 2 деревяних приватних котеджах
серед гарної природи у Верховині з усіма зручностями: у
котеджах є камінний зал, кухня, 6 окремих спалень з с/у.  

ОПИС НОМЕРУ ТА ЗРУЧНОСТЕЙ
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ГУЦУЛЬСЬКІ МАНДРИ

ДЕНЬ виїзду з Києва 29.12. 
По дорозі забираємо туристів з
Житомира, Рівного та Тернополя

Сніданок.
Музей Магії та Музей Романа Кумлика.
Катання на лижах та санчатах

ФАКУЛЬТАТИВНО!
Джипінг по Верховині (900 грн / година). 
Купання в чанах (500 грн / година) чан на 5-6 осіб.

БАНКЕТ НОВОРІЧНИЙ 2021
Новий рік по Гуцульськи – багатий стіл з смачними
гуцульськими стравами. 

Карпатські музики - створять настрій. 
Ми будемо танцювати, їсти, пити та розважатись. 
Прогуляємось до головної Верховинської ялинки
приймемо участь у святкуваннях в центрі селища. 

Прибуття до Івано-Франківська. Екскурсія містом –
прогулянка.
Обід в тематичному ресторані «ДЕСЯТКА» (по бажанню)
Переїзд до Коломиї. Прогулянка реставрованим
центром. 

Музей ПИСАНКА  та прогулянка по центру міста.
Учбовий Аеродром – льотної школи. За бажанням:
можна здійснити романтично - драйвовий ПОЛІТ над
містом Коломия (10 хв. / 1000 грн особа)
Переїзд до Верховини, поселення.
Смачна вечеря та вечір знайомств. До нас сьогодні
прийде в гості «таємний Санта». 

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ
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Сніданок. Виселення.
Вирушаємо до міста Чернівці.
Резиденція митрополитів, тепер це Чернівецький
університет. Споруда входить до об'єктів всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО 
Прогулянка по місту - побачимо Ратушу і театр ім.
О.Кобилянської, місцеву Алею зірок і найцікавіші храми
міста.
 
Переїзд в Хмельницький. Обід в колоритному музеї –
ресторані «ШПІГЕЛЬ» (за попереднім
меню. сплачується додатково )
 
Приїзд в столицю близько опівночі.

Пізній сніданок-обід.
Перший день нового року. Йдемо молити кращої долі на
чарівних схилах – у супроводі цікавих історій місцевих
казкарів. 
Час на катання чи сауну. 

ФАКУЛЬТАТИВНО! Для любителів релаксу та бажаючим
продовжити свято – катання на кінних упряжках в
яскравих возиках з дзвониками та ПІК НІК на полонині з
шашликом та наливками (800 грн / особа) – замовляти
під час купівлі туру.
Вечеря в садибі. Обмін враженнями та відпочинок.

Сніданок.  
Екскурсія в Косів за вишиванками та ліжниками. 
Ми побачимо, як робиться справжня косівська кераміка, в
гостях у гончара. Побачимо як виготовляються справжні
теплі пухнасті карпатські ліжники. Влаштуємо дивовижну
фотосесію. 
Обов'язково заїдемо в село Криворівня так звані
«Українські Афіни». Саме тут написав
Коцюбинський повість "Тіні Забутих предків", а через 50
років Сергій Параджанов зняв свій магічний фільм.
Відвідаємо справжню Хату-гражду, в якій відбувались
зйомки фільму.
Повернення у Верховину. Вечеря.

4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ
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3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ
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Проїзд автобусом з Києва по маршруту, 
Проживання  В КОТЕДЖАХ 4 ночі, 
екскурсійна програма, 
4 сніданки та 4 вечері, 
святкування Нового року - БАНКЕТ, 
супровід веселим гідом, 
медичне страхування.

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

ДОРОСЛИЙ ДОРОСЛИЙ 85508550 ГРН ГРН

ThankThankThank
you!you!you!

ДИТИНА 6550 ГРН*ДИТИНА 6550 ГРН*
*Дитина до 12 років 
з 2 дорослими в номері

Додаткове харчування в Десятці та Шпігелі та
обіди по місцю.
Вхідні квитки в музеї
Факультативні послуги:

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ПІК - НІК на природі (800 грн/ особа дор, 500 грн /
дит)
Оренда квадроциклів (900 грн / 1 год)
Чани купання (500-650 грн / година (5-6 осіб в
чані)
Польоти на аеропланах - 1000 грн / особа (10 хв)


