
«Смачні» ЕКО-ТУРИ ВІД  турагенства «КАРПАТИ-ОАЗИС»
  «Перлини Карпат 2013 + Львів»

під гаслом:
«файно їсти, добре спати, по Карпатах погуляти,

Бог здоров'я мусить дати! »
Тип туру: Щотижневий

Львів, Ів. - Франківськ, Кам'янець-Подільський, Коломия,  
Буковель, Яремче, Ворохта, Шешори, Косів,

г. Говерла (2061м.)! 
1850 грн. (Тур починається у вівторок з м.Львова)

6 днів / 5 ночей
пн вт ср чт пт сб нд

Комплектація групи по тел. +38-099-151-90-98
 +38-098-623-27-47

або E-Mail: oazys68@gmail.com   
www.oazys.com.ua 

1-день (вівторок)
-8-00 Зустріч туристів на ж / д вокзалі м.Львів (час зустрічі уточнюється додатково);
- для бажаючих сніданок (за дод. плату).
- оглядова пішохідна екскурсія "Старовинний Львів". Ознайомлення з архітектурою  
та побутом міста XIV-XX ст.; Огляд костелу єзуїтів св. Петра і Павла (XVII ст.), 
Площі Ринок (своєрідний музей під відкритим небом - всі 45 будинків на даній площі 
є пам'ятками архітектури XVI-XX ст.); Відвідання Кафедрального собору Римської  
католицької церкви (XIV-XVIII ст.), Каплиць Боїмів та Кампіанів (XVII ст.), а 
також огляд Домініканського костелу (його історія бере свій початок ще в XIV ст.,  
сьогоднішня будівля побудована в XVIII в.; на даний момент в його приміщенні - 
Музей історії релігії), Вірменський собор (XIV- XVI cт.), огляд Бернардинського 
костелу та монастиря XVII ст. (Сьогодні в колишньому костелі - українська греко-
католицька церква св. Андрія, а будівля монастиря частково займає архів, де 
зберігається велика колекція автографів - Петро I, Карл XII та інші, а також є 
постійна експозиція грамот, серед яких - грамота Дракули). Відвідування аптеки-
музею, а також тронного залу Яна Собеського (історичний музей);
- далі у Вас буде можливість самостійно погуляти тихими вулицями старовинного 
міста, випити відмінної кави, продегустувати славний львівський шоколад, а 
також перевірити майстерність львівських кулінарів (вартість згідно меню);
- наступне в нашій програмі - Личаківське кладовище - історико-меморіальний 
музей-заповідник (з 1991 року) в історичній місцевості Личаків, одне з найстаріших 
кладовищ України;
- переїзд до м.Коломиї, поселення в пансіонаті «Оазис», який розташований у 
центральній частині міста.



- вільний час, бажаючі зможуть прогулятися пішки або покататися на велосипеді 
біля міського озера, а також повечеряти в одному з кафе (вартість згідно меню).

2-день (середа)
- зустріч туристів в Івано-Франківську (час зустрічі уточнюється додатково за тел. 
+38-099-151-90-98; +38-096-948-46-38 (Дмитро));
- переїзд до м.Коломиї, поселення в пансіонаті «Оазис», який розташований у 
центральній частині міста.
- сніданок (тільки у нас Ви зможете спробувати фірмове домашнє варення з 
карпатських «гогоців» (брусниці) домашній, ще теплий хліб, сметану і масло, яку 
спеціально для Вас заготовляють на Карпатській полонині, а також домашні 
сирники, налисники, вареники з сиром, і все це обов'язково з ароматним чаєм на 
карпатських травах!).
- екскурсія по місту Коломия, архітектура якого несе на собі відбитки часів Польщі 
та Австро-Угорської Імперії, відвідування унікальних за колекціями музею 
народного мистецтва Гуцульщини, Покуття та єдиного в світі музею «Писанка»;
- далі у Вас буде вільний час. Ви можете прогулятися або покататися на велосипеді 
по тихих міських вулицях , а також відпочити біля міського озера, яке знаходиться 
біля пансіонату;
- святкова вечеря в кам'яній «колибі» пансіонату, при свічках і потріскуванні 
палаючого вогню, разом з відомим тележурналістом і краєзнавцем Василем 
Нагірним (член Національної спілки журналістів України, обласної спілки 
кінематографістів, Всеукраїнської спілки краєзнавців www.mistokola.at.ua ),
 Під час вечері ми спробуємо домашні страви, які готуються в справжній сільській 
печі:
ексклюзивні голубці по-Коломийськи, м'ясо тушковане з білими грибами або 
чорносливом під брусничним соусом, фірмова картопля з часниковою приправою, 
вареники з «афинами» (чорницями) і обов'язково "НАША настоянка»
(Напій, в якому гармонійно поєднуються аромати близько 30 карпатських трав)
 ~ вартість вечері 150грн;

3-день (четвер)
- сніданок (на екскурсію бажаючі можуть замовити з собою термос чаю або 
глінтвейну);
- відвідування монастиря в с. Дора, ущелина Товстий Дід;



(Гуцульська дерев'яна церква накрита «гонтами», з різьбленими іконами);
- екскурсія в відомий туристичний центр м. Яремча (унікальний водоспад «Пробій» 
особливо його вигляд з моста, мінеральне джерело, вольєр з оленями та дикими 
кабанами, відвідування сувенірного ринку, де Ви придбаєте гуцульські сувеніри, 
багато з яких виготовлені вручну і з натуральних матеріалів );
- найкращий гірськолижний курорт в Україні - «БУКОВЕЛЬ» (підняття 
підйомником на одну з вершин курорту, пішохідна прогулянка по високогір'ю, звідки 
Ви побачите прекрасні пейзажі Карпатських вершин);
- при наявності часу на Вас чекає зустріч з унікальним урочищем «Женець» (тут Ви  
відчуєте красу незайманої карпатської природи, а бажаючі зможуть здійснити 40-
ка хвилинну прогулянку до Женецького водоспаду, а також пройтися по підвісному 
мості через р. Прут);
- далі всі бажаючі зможуть взяти участь у приготуванні «баношу», який готується на 
вогні і подається з бринзою, так як це робили наші діди та прадіди!
Під час приготування «баноша» ми проведемо дегустацію гуцульських сирів на 
тему:
«Італійська« моцарела »вже не сир« Російський »,але ще й не« Будз »Гуцульський!».
Підсилювачем смаку і покращувачем настрою буде "НАША настоянка» (напій, в 
якому гармонійно поєднуються аромати близько 30 карпатських трав), та 
потріскування вогню з приємним шумом гірської річки! (Вартість від 70грн).

4-день (п'ятниця)
- сніданок (на екскурсію бажаючі можуть замовити з собою термос чаю або 
глінтвейн);
- екскурсія в центр художніх мистецтв та гуцульських ремесел - м. Косів;
- відвідування садиб гуцульських майстрів (тут Ви зможете побачити, як 
створюються шедеври гуцульського ремесла та в подарунок від господарів нашого 
готелю, візьмете участь у майстер-класах по кераміці та виготовленні «ліжників» 
(ковдри з овечої вовни).Також ви зможете придбати сувеніри ручної (а може і 
власної) роботи!
- екскурсія на живописні Шешорські «Сріблясті водоспади» (невисокі, але казково 
красиві водоспади зачарують Вас своєю неповторною красою, а любителі купання в  
гірській річці зможуть відчути на собі «карпатське джакузі»!);
- перейшовши по підвісному мосту через річку Пістинька, Ви потрапите до однієї з 
найстаріших церков у Карпатах в с. Пістинь (XVI ст.);
- далі ми відвідаємо «Маєток Святого Миколая» і Ви побачите, звідки Святий 
Миколай розносить подарунки нашим дітям а особливо дітям-сиротам та дарує 
дитячим серцям радість і свято!
- далі (при нормальних погодних умовах) ми відвідаємо Сокільські водоспади, які 
тут називають «Сокільська Ніагара», де на обід усі бажаючі зможуть самостійно  
зловити карпатську форель, яку Вам приготують за особливим рецептом 



(100 грам/ від 15грн.) .
- повернення в пансіонат, вільний час;

5-день(субота)
– ранній сніданок (на екскурсію бажаючі можуть замовити з собою термос чаю 
або глінтвейн);
Дальше рішення приймає керівник групи разом з Вами!
варіант № 1
- при нормальних погодних умовах переїзд на базу Заросляк, звідки бажаючі 
зможуть підкорити найвищу точку України - г. Говерлу (2061м.).Унікальні пейзажі, 
незабутні враження, фото на вершині з прапором України!
подарунок підкорювачам вершини - дегустація сала і «НАША настоянка» (напій в 
якому гармонійно поєднуються аромати близько 30 карпатських трав)!
- решта будуть насолоджуватися гірськими пейзажами і ідеально чистим повітрям 
біля підніжжя гори;
або варіант № 2
- екскурсія в м. Ворохта (прогулянка по високогір’ю, казкові пейзажі Горганського 
та Чорногірського хребтів, за бажанням катання на конях, квадроциклах, а взимку  
на санях та снігоходах, відвідування лижних трамплінів, кам'яний міст, 
побудований ще за Австро - Угорської Імперії);
- після прогулянки по високогір'ю дегустація Галайчукових ковбасок і фірмової 
кров'янки, зроблених по старовинних рецептах сім'ї Галайчуків!Все це ми будемо 
готувати на вогні, у старовинній гуцульській колибі або на березі гірської річки 
Прут. (вартість від 70грн).

6 - день (неділя)
- сніданок (під час сніданку ми підведемо підсумки нашого відпочинку, разом 
визначимо «кращого туриста» і вручимо йому подарунок від господарів пансіонату і 
два запрошення на наш тур з 30% знижкою);
- переїзд в одне з найстародавніших міст України - м. Хотин, історія якого ведеться з 
XI ст. (відвідавши Хотинську фортецю, Ви відчуєте 1000-літній подих цього 
унікального місця);
- переїзд в м. Кам'янець - Подільський;



- обід в одному з кафе м. Кам'янець – Подільський (вартість згідно меню);
- екскурсія містом-фортецею Кам'янець - Подільський, середньовічна частина, якого 
розташована на мальовничому скелястому острові (тут Ви побачите органічне 
сполучення природних особливостей території з побудованими людиною 
укріпленнями, які пам'ятають Галицько-Волинське князівство, монголо-татарські 
набіги, Литовське князівство, Польське королівство, Османську імперію і інші 
історичні періоди, які часто супроводжувалися кривавими війнами);
  - і саме неприємне: трансфер на вокзал, хвилина прощання та визначення дати 
нової зустрічі в пансіонаті «Оазис»;

У вартість туру входить:
- проживання в 2-х місному номері приватного пансіонату «ОАЗИС» в м. Коломия 
(санвузол, кабельне телебачення,WI-FI);
- сніданки в пансіонаті «Оазис»;
- транспортне обслуговування (мікроавтобус RENAULT-MASTER);
- послуги екскурсовода;
- послуги супроводжуючого групи;
- екскурсійна програма без вхідних квитків;
У вартість туру НЕ входить:
- проїзд залізничним транспортом;
- квитки на підйомники (27-35 грн.);
- вхідні квитки в музеї (від 4грн. - до 20грн.);
- обіди, вечері (від 50 грн.).

Подарунок від пансіонату «ОАЗИС»;
- майстер-класи по кераміці та «ліжниках» (ковдри з овечої вовни);
- дегустація сала і настоянки на карпатських травах;
- варення з «гогоців»(брусниці) та карпатський мед - ЩОРАНКУ;

ВАЖЛИВО!
- у програму туру можуть вноситися зміни в зв'язку з погодними умовами 
або іншими непередбачуваними обставинами;
- прохання мати з собою зручний одяг і взуття відповідно до сезону та 
враховуючи специфіку гірського клімату.
- консультації з руху поїздів і придбання квитків в напрямку м.Ів.-
Франківська та з м.Кам'янець- Подільського.
по тел. +38 050 854 32 02 або
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/  - розклад; http://booking.uz.gov.ua/  - 
бронювання квитків:


