
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Гірськолижні катання в Славському

Про подорож

Славське  –  карпатський гірськолижний курорт на гірському хребті  Бескиди в долині  річок Опір і  Славка неподалік гори
Тростян.  Це один з  найпопулярніших гірськолижних курортів  України.  Його історія  почалася ще в  30-х  роках,  коли були
побудовані  перші  підйомники.  Сьогодні  в  Славському  тренується  олімпійська  збірна,  добре  розвинена  інфраструктура,  є
декілька трас європейського значення.

Траси:

гора Тростян (1232 м): канатно-крісельний підйомник і 6 бугельних, 11 трас загальною протяжністю 22 км для лижників будь-
якого рівня підготовки, зокрема 6 міжнародних гірськолижних трас, затверджених Міжнародною федерацією лижного спорту
(FIS)
гора Погар (857 м): траси для професіоналів і аматорів, крісельний підйомник і 2 бугельні підйомники
гора Кремінь: підходить для початківців, або для родин з дітьми, має пологий схил, 3 бугельні підйомники
гора Менчул (1072 м): 2 бугельні підйомники, траси протяжністю до 1400 м

Пушки:  Частково (для професійного катання)

Нічне катання:  Ні

Витяги:

Бугельні, крісельні - від 20 грн./1 підйом
Для пішоходів – від 60 грн./особа + застава 20 грн. (застава повертається)

Вартість прокату інвентаря:

Комплект лиж – від 70-80 грн./1 день
Сноуборд – від 80-90 грн./1 день
Санки – від 45 грн./1 день

Розваги:

Катання на лижах, екскурсії, піші прогулянки, катання на конях, сауни, боулінг, дискотеки, купання на відкритому повітрі у
басейні з підігрівом

Розміщення:

Гостьові будинки з 3-4 х місними номерами

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



ГРУПА (ЧОЛ) 15 + 1 15 + 2 10 + 1 10 + 2

4 дня / 3 ночі 2265 грн (До НР і після
Різдва)

2470 грн (До НР і після
Різдва)

2365 грн (До НР і після
Різдва)

2670 грн (До НР і після
Різдва)

4 дня / 3 ночі 2730 грн (Новий Рік /
Різдво)

2965 грн (Новий Рік /
Різдво)

2850 грн (Новий Рік /
Різдво)

3195 грн (Новий Рік /
Різдво)

Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 880 грн 1280 грн

Дорослий 1040 грн 1580 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Екскусійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в приватних садибах

Харчування (3 сніданки, 3 обіди)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

Проїзд у громадському транспорті у Львові

Проїзд до бази відпочинку від залізничного
вокзалу

Підйом на гору Тростян на машині

Користування витягами

Прокат гірськолижного спорядження

Супровід представником фірми

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІШОХІДНА  ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  "СТАРИЙ  ЛЬВІВ"
Під час екскурсії  ви дізнаєтеся історію стародавнього міста,  побачите Площу Ринок,  порохову вежу,  Успенський собор,
Латинську катедру, Вірменський собор, ринок сувенірів "Вернісаж", пам'ятник Т. Г. Шевченку та інше.

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КУРОРТ  "СЛАВСЬКЕ"  (ЕЛЕКТРИЧКА)
Славське – карпатський гірськолижний курорт на гірському хребті Бескиди в долині річок Опір і Славка неподалік гори
Тростян. Це один з найпопулярніших гірськолижних курортів України. Його історія почалася ще в 30-х роках, коли були
побудовані перші підйомники. Сьогодні в Славському тренується олімпійська збірна, добре розвинена інфраструктура, є
декілька трас європейського значення. Підйом на гору Тростян вантажівкою (30 грн./ос. в 1 сторону).

РЕКОМЕНДОВАНІ  ЕКСКУРСІЇ  (ЗА  ВІДСУТНОСТІ  СНІГУ)

ВОДОСПАД  КАМ'ЯНКА

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 10 грн

Під час екскурсії ви зможете відвідати геологічну пам'ятку природи водоспад Кам'янка,
який  знаходиться  в  національному  природному  парку  "Сколівські  Бескиди".  Висота
водоспаду  —  близько  7  м.  Він  складається  з  одного  каскаду,  розділеного  скельним
виступом на два потоки (транспортне обслуговування за дод. плату).

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ  ЗАПОВІДНИК  "ТУСТАНЬ"

Державний  історико-культурний  заповідник  "Тустань"  –  одне  з  найгарніших  і



Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 60 грн
Екскурсія для групи до 15
чол.: 50 грн

наймальовничіших місць в Україні. Це гряда каменів-пісковиків у вигляді скель посеред
Карпат, які утворилися 25 млн. років тому і створили мальовничий комплекс екзотичних
форм і витворів: Чотири велетні, Орел, Мала скеля, Гострий камінь, Жолоб та інші. В ІІІ
тисячолітті  до  нашої  ери  на  скелях  було  святилище,  а  в  ІХ-ХІІІ  ст.  на  скелях  був
давньоруський  оборонний  комплекс,  митниця  і  місто-фортеця,  центральна  частина
укріплень займала3 гектари. Тустань був важливим стратегічним пунктом і входив у єдину
систему  Карпатської  лінії  оборони  південно-західних  кордонів  Київської  Русі,  а  потім
Королівства  Русі.  Урицькі  пісковики  –  природній  об’єкт,  який  має  наукову,  естетичну,
рекреаційну та історико-культурну цінність. Не тільки в Україні, але і у всій Європі нема до
цього часу збережених дерев’яних фортець Х-ХІІІ ст., що ставить Тустань в ряд унікальних
пам’яток  давньоруської  архітектури  домонгольського  періоду  (транспортне
обслуговування  за  дод.  плату).


