
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Гірськолижні катання в Яблуниці

Про подорож

Яблуниця - невелике мальовниче селище в Івано-Франківській області, відомий у минулому гірськолижний курорт, відомий
різноманітністю гірськолижних трас. Знайти спуск собі до снаги зможе кожен: і професіонал, за плечима якого сотні спусків, і
новачок, що тільки встав на лижі. В межах села знаходиться один з головних перевалів Українських Карпат - Яблуницкий (921 м
над рівнем моря). Зручне географічне положення, надзвичайна краса природи, зручні гірські схили приваблюють туристів не
лише з України. Звідси починаються  багато туристичних маршрутів.

 Траси:

Траса "Чешка" (900 м) перепад висот 280 м
Траса "Динамо - 1" (900 м) перепад висот 280 м
Траса "Кооперативна" (860 м) перепад висот 250 м
Траса "Млинці" (400 м) перепад висот 150 м
Траса "Корова" (200 м)
Трасса "Коза" (650 м). 

Пушки:  Ні

Нічне катання:  Ні

Витяги:

2 тарілково - бугельних (1000 м) – від 5 грн/1 підйом; 100 грн./день
10 бугельних (від 200 до 1000 м) – від 5 грн/1 підйом; 100 грн./день

Вартість прокату інвентаря:

Комплект лиж – від 60 грн./1 день
Сноуборд – від 60 грн./1 день
Санки – від 40 грн./1 день

Розваги:

Сауна, лазня, більярд, настільні ігри, настільний теніс, тир, прогулянки на снігоходах, кінні прогулянки, пішохідні екскурсії

Альтернатива:

Гірськолижний комплекс "Буковель" (9 км)

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

3 дня / 2 ночі 1460 грн 1600 грн 1530 грн 1740 грн

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 та транспортне обслуговування згідно програми туру

Проживання в приватних садибах

Харчування (3 сніданки, 3 обіди)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Користування витягами

Прокат гірськолижного спорядження

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

Супровід представником фірми

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГІРСЬКОЛИЖНІ  КАТАННЯ  НА  ГК  "ЯБЛУНИЦЯ"
На Вас чекає захоплююче катання на лижах, прогулянки на снігоходах, кінні прогулянки та інші розваги.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ЕКСКУРСІЇ  (ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЗА  ДОД.  ПЛАТУ)

ПОЛОНИНА  ПЕРЦІ  +  2  СПУСКИ  НА  СНОУТЮБІ

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

В самому серці українських Карпат знаходиться унікальна гуцульська полонина "Перці", де
на  15  гектарах  розташований  т.з.  "Гуцульський  Діснейленд":  тут  можна  прогулятися
стежками і подихати чистим карпатським повітрям, скупатися в купелях молодості, зайти в
гості до мольфара, дізнатися більше про українських повстанців у "Криївці", зачекінитися у
фотозонах, накупити повні торби сувенірів та еко-продуктів у "Вурдамаркеті". На ґречних
ґаздів  і  ґаздинь  чекають  столітні  гуцульські  хати  із  старовинними речами побуту,  де
народні  майстри  проводять  майстер-класи  із  гончарства,  ліжникарства,  ковальства,
килимарства, бісероплетіння, ляльки-мотанки, різбярства та навіть перший у світі майстер-
клас  із  лежання  на  сіні.  Всі  бажаючі  мають  можливість  побачити,  як  народжується
справжній сир у хаті-стаї, скуштувати автентичні гуцульські страви на вогні, послухати, як
файно грають троїсті музики у "Хатулі Folk", одягнутися, як справжні гуцул і гуцулка у
"ФешнХат". Арт-ґрунь "Полонина Перці" розташована на висоті понад 1000 метрів, між
Чорногірським та Ґорґанським хребтами, з неї як на долоні видно найвищу вершину Карпат
– Говерлу, стрімкий Петрос, кам’янисті Хом’як і Синяк, хребет Свидовець із знаменитими
Близницями. Запрошуємо вас із друзями поринути в атмосферу автентики, природи та
хорошого настрою.

ДЕГУСТАЦІЯ  НА  ПОЛОНИНІ  ПЕРЦІ

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

На Вас чекає фірмова дегустація сирів та наливок



ПОЛОНИНА  ПЕРЦІ  (ЕКСКУРСІЯ+ДЕГУСТАЦІЯ)

Вартість відвідування
Діти: 140 грн
Дорослі: 170 грн

На Вас чекає фірмова екскурсія Полониною Перці з дегустацією сирів та наливок, а також
музичний майстер-клас

ПОЛОНИНА  ПЕРЦІ  (МАЙСТЕР-КЛАСИ)

Вартість відвідування
Діти: 150 грн
Дорослі: 150 грн

Запрошуємо Вас відвідати майстер-класи з ковальства та кулінарії

ПОЛОНИНА  ПЕРЦІ  (КАТАННЯ  НА  СНОУТЮБАХ  -  1  СПУСК)

Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 30 грн

Запрошуємо на найшвидшу ґринджоло-трасу. Подаруйте радість собі та дітям

ФОТО  В  ГУЦУЛЬСЬКОМУ  ОДЯЗІ  НА  ПОЛОНИНІ  ПЕРЦІ

Вартість відвідування
Діти: 100 грн
Дорослі: 100 грн

Сфотографуйтеся в справжньому гуцульському вбранні на згадку про Полонину Перці

РЕКОМЕНДОВАНИЙ  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ  ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КОМПЛЕКС  (ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЗА
ДОД.  ПЛАТУ)

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


