
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Намисто Прикарпаття

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

3 дня / 2 ночі 2345 грн (Зручності в
номері)

2490 грн (Зручності в
номері)

2850 грн (Зручності в
номері)

3070 грн (Зручності в
номері)

3 дня / 2 ночі 2225 грн (Зручності на
поверсі)

2365 грн (Зручності на
поверсі)

2670 грн (Зручності на
поверсі)

2935 грн (Зручності на
поверсі)

Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 760 грн 1810 грн

Дорослий 925 грн 2325 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Екскусійне та транспортне обслуговування згідно програми туру

Проживання в хостелі в номерах вибраної категорії

Харчування (2 сніданки, 2 обіди)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМ
Захоплююча пішохідна екскурсія історичною частиною Івано-Франківська: площа Шептицького, пам'ятник Діві Марії, палац
Потоцьких, площа Ринок, сквер А.Міцкевича, пам’ятник на Валах, Синагога, Катедральний собор, міська ратуша.

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.

ЕКСКУРСІЯ  КОЛОМИЄЮ
Коломия - цікаве місто з європейською архітектурою та багатими культурними і історичними традиціями. Вважається, що
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місто було засноване антами в IV-V ст. нашої ери. Вперше місто згадувалось в 1241 році, в Галицько-Волинських літописах, як
"дохідне місто" князя Данила Галицького. В минулому місто виконувало роль торгового та захисного центру.

РОГАТИН
Рогатин -  батьківщина Роксолани (Насті  Лісовської),  русинки за  походженням,  найбільш відомої  дружини Сулеймана ІІ
(Пишного), яка в той час істотно впливала на всі політичні рішення Османської імперії. Це – чарівне галицьке містечко з
чудовими пам’ятками сакрального мистецтва. Найважливішою пам'яткою міста є дерев'яна церква Святого Духа XVI ст., в
якій служив батько легендарної Роксолани.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ  ТЕРНОПОЛЕМ

Вартість відвідування
Екскурсія
для групи
до 15 чол.:

400 грн

Інші умови:
(100-110/150-170 грн.
з ос – 1 год.; 250/320

грн. з ос. цілий день.,
за дод. плату)

Тернопіль,  місто  унікальне,  іншого  такого  не  знайдеш.  Сюди  їдуть  заради  чарівного
Тернопільського  озера,  неквапливих  прогулянок  центральними  вулицями.  В  Тернопіль
їдуть в різні пори року і повертаються захопленими містом.

МУЗЕЙ  НАРОДНОЇ  АРХІТЕКТУРИ  І  ПОБУТУ  ПРИКАРПАТТЯ  ("ДАВНІЙ  ГАЛИЧ")

Вартість відвідування
Діти: 10 грн
Дорослі: 20 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 100 грн

Музей народної архітектури і побуту Прикарпаття заснований 1981 року. Він міститься на
території давнього городища. Скансен займає площу 6,9 га, на якій відтворено "мікросела"
чотирьох етнографічних районів Івано-Франківщини: Покуття, Гуцульщини, Бойківщини та
Опілля. 1994 року музей увійшов до Національного заповідника "Давній Галич".

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ  КОМПЛЕКС  "ЦУНАМІ"  (ТИМЧАСОВО  НЕ  ПРАЦЮЄ)

Вартість відвідування

Інші
умови:

аквапарк
120-300/170-450 грн. – 1

ос.;
льодова арена –

90-100/100-150 грн. – 1
год.

прокат ковзанів 50
грн./сеанс

"Цунами" -  це багатофункціональний комплекс, загальною площею 15 тис. Кв.  м.  який
включає аквапарк (включаючи зовнішній басейн) та льодову арену.

МУЗЕЙ  ПИСАНКИ

Вартість відвідування
Діти: 15 грн
Дорослі: 30 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Архітектурна споруда у формі  найбільшого у світі  писанкового яйця висотою 14 м.  та
діаметром у 10 м. стала візитівкою Коломиї. Це єдиний у світі музей писанкового розпису,
що приваблює відвідувачів з усіх країн… Зараз музей володіє колекцією, що налічує понад
6000 писанок, представлених з переважної більшості областей України (Тернопільської,
Львівської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської), а також з Пакистану, Шрі-
Ланки, Білорусі, Польщі, Чехії, Швеції, США, Канади, Франції та Індії. Деякі експонати були
виготовлені ще на межі ХІХ–ХХ ст.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  НАРОДНОГО  МИСТЕЦТВА  ГУЦУЛЬЩИНИ  ТА  ПОКУТТЯ



ІМЕНІ  ЙОСАФАТА  КОБРИНСЬКОГО

Вартість відвідування
Діти: 15 грн
Дорослі: 40 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 80 грн

Музей  заснований  у  1926  році.  Розміщений  у  центральній  частині  міста  Коломиї,  в
колишньому Народному домі, збудованому на кошти української громади. Колекційні збірки
нараховують близько 50 тисяч експонатів і презентують всі види традиційного народного
мистецтва  гуцулів  та  покутян,  починаючи  зі  XVII  ст.  до  теперішнього  часу.  В  музеї
представлені такі види народного мистецтва: художня обробка дерева (різьба, інкрустація,
випалювання), металу та шкіри, гончарство, декоративне ткання, килимарство, вишивка та
одяг.

ЕТНОПАРК  "ГУЦУЛ  ЛЕНД"

Вартість відвідування
Діти: 145 грн
Дорослі: 195 грн
Інші умови: діти до 12 років

Етнопарк "Гуцул Ленд" – це захопливі історії про життя та побут горян Українських Карпат:
гуцулів, бойків та лемків. Це територія, що поєднує в собі різні площадки відпочинку та
розваг  на  території  "Буковелю",  яка  знаходиться  за  Озером Молодості.  Тут  є  скансен
(етнографічний комплекс просто неба), що відрізняється від звичайних музеїв тим, що має
інтерактив  із  гостями  –  ви  можете  зайти  в  середину  хати,  якій  близько  200  років,
спробувати  змолоти  борошно  із  пшениці  у  жорнах,  виткати  доріжку  на  справжньому
ткацькому верстаті, спостерігати, як готується сир у сироварні та навіть взяти участь у
театралізованому дійстві гуцульського весілля. Також, ви можете відвідати контактний
зоопарк,  де живуть у  природних умовах свійські,  екзотичні,  дикі  тварини та птахи.  І,
нарешті, тут ще є оригінальні та неповторні фотозони, зони відпочинку та розваг.

АКВАПАРК  «АЛІГАТОР»

Вартість відвідування

Інші
умови:

(аквапарк
120-180/170-250 грн. – 1

ос.; льодова арена –
90-100/100-150 грн. – 1

год., за дод. плату)

Аквапарк «Алігатор» - чудове місце для цікавого відпочинку. Тут подбали, щоб ніщо не
заважало  Вашому  дозвіллю.  Три  басейни  глибиною  150см,  90см  та  30см;  постійна
температура приміщення 30°С; 8 водяних гірок створені для дорослих і дітей різного віку.

ДЕРЕВ’ЯНА  ЦЕРКВА  СВЯТОГО  ДУХА

Вартість відвідування
Діти: 15 грн
Дорослі: 50 грн

Дерев’яна церква святого Духа (1598 р.) є однією з найдовершеніших зразків галицької
народної дерев’яної архітектури, відноситься до десяти найцінніших сакральних споруд
України та занесена в список світової  спадщини ЮНЕСКО. В цій церкві  служив батько
легендарної Роксолани. Зараз в ній розташована експозиція краєзнавчого музею, перлиною
якого  є  унікальний  за  красою  та  єдиний  в  Галичині  в  такому  стилі  п’ятиярусний
ренесансний  іконостас  (1650  р.).  Сам  храм  XVI-XVII  століть,  нині  є  музеєм  дерев'яної
архітектури. Будувався він з дерев'яних брусів, і зібраний був без використання будь-яких
цвяхів. Відмінною рисою його є підземний хід, який веде до розташованої неподалік церкви
Різдва.
 


