
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Гірськолижні катання в Ворохті

Про подорож

Ворохта  –  Розташована на річці  Прут в мальовничому куточку українських Карпат на висоті  800-850 м над рівнем моря.
Останнім часом Ворохта дещо втратила свою славу через близьке сусідство з популярним курортом "Буковель". Сюди приїздять
насолодитися природою, гірським повітрям, що п'янить, і спокійним відпочинком.

Траси:

1 траса на горі Пушкар – територія г/к "Авангард" (перепад висот – 140 м). Середня складність, ратрак, траса для новачків.

Пушки:  Так

Нічне катання:  Так

Витяги:

1 мультиліфт (200 м) - від 10 грн./1 підйом
1 бугельний (500 м) – від 20 грн/1 підйом

Вартість прокату інвентаря:

Комплект лиж – від 70-80 грн./1 день
Сноуборд – від 70-80 грн./1 день
Санки – від 40-50 грн./1 день

Розваги: 

Сноутюбінг, катання на снігоходах, квадроциклах, екскурсії, санки, катання на санях запряжених кіньми, кінні прогулянки

Альтернатива:

Гірськолижний комплекс "Буковель" (18 км)

Розміщення:

Гостьові будинки з 3-4 х місними номерами

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

3 дня / 2 ночі 1245 грн 1400 грн 1320 грн 1555 грн

4 дня / 3 ночі 1785 грн 1975 грн 1880 грн 2160 грн
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Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 631 грн 1272 грн

Дорослий 742 грн 1596 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

ГІРСЬКОЛИЖНІ  КАТАННЯ  В  ВОРОХТІ
На Вас чекає захоплююче катання на лижах, сноутюбінг, катання на снігоходах, квадроциклах, санках, катання на санях
запряжених кіньми, кінні прогулянки.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ  ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КОМПЛЕКС

ГІРСЬКОЛИЖНІ  КАТАННЯ  НА  ГК  "БУКОВЕЛЬ"

Вартість відвідування
Інші умови: за дод. плату

На Вас чекає захоплююче катання на лижах,  сноутюбах або ковзанах та безліч інших
розваг

РЕКОМЕНДОВАНІ  ЕКСКУРСІЇ

ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ  "ЯРЕМЧЕ  —  ПЕРЛИНА  КАРПАТ"
Невелике гірське місто Яремче - це перлина Карпат з дивовижними пейзажами, з унікальним водоспадом «Пробій» на річці
Прут, рестораном "Гуцульщина", великим сувенірним ринком, на якому можна придбати як маленькі колоритні карпатські
дрібнички, так і предмети декору з гуцульської символікою.

ЕКСКУСІЯ  НА  ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  ТА  SPA  КУРОРТ  "БУКОВЕЛЬ"
Буковель знаходиться в Івано-Франківській області, дуже популярний, молодий курорт, який щороку приймає понад мільйон
туристів не тільки з України, а й із зарубіжних країн. Його оточують неймовірні за красотою гори - Чорна Кльова, Довга і
Буковель. На Буковелеі створені всі  умови для повноцінного відпочинку і  розваг. Курорт славиться добре обладнаними
трасами, зручними підйомниками та SPA-центрами.

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.


