
 

 

ПРОГРАМА  
17 серпня 

Прибуття до Івано-Франківська.  

О 07:30 зустріч з гідом. 

07:30-09:00 Трансфер в готель «Срібні роси» (с. Микуличин). 

09:00-10:00 Сніданок і поселення в готель. 

10:00 Виїзд до підніжжя Говерли 

12:00 Челендж-виклик «ЕКО-лідери: заради спільних вершин». Челендж розпочнеться з 

бази «Заросляк». 

Піший підйом на Говерлу (орієнтовно до 3 годин). Підйом на Говерлу — на найвищу 

вершину України. Це 4 км мальовничого, місцями підступного схилу, насолода неймовірними 

краєвидами та повні груди чистого гірського 

повітря.

 



 
Обід на г. Говерлі (за додаткову плату, оговорюється на етапі купівлі програми туру) 

Після 19.30 повернення в готель. Тут на вас чекає ситна вечеря. 

Після приїзду забронюйте, будь ласка, обрану вами завтрашню екскурсію. Увечері можна 

відпочити біля багаття на території готелю, або просто прогулятися. Також радимо 

заздалегідь замовити сауну або масаж, які допоможуть вам розслабитися, зняти втому і 

відновити сили після походу на Говерлу для ще одного незабутнього дня. 

Проживання в комфортному готелі, в номерах зі зручностями. 

 

18 серпня 

8:30 Сніданок у готелі.  

Виїзд із готелю на одну із запропонованих екскурсій о 9:00. 

Ми пропонуємо кілька варіантів пригод в цей день. Яка саме екскурсія відбудеться — 

вирішується в перший день туру. В цей же день вноситься оплата. 

1. Екстремальна поїздка в гори на ГАЗ-69. Ці невеликі військові авто піднімуть вас на 

пасовище по веселих маршрутах. Там, де вам може здатися, що проїхати неможливо, ці 

«екстріммобілі» проїдуть «на ура». Каміння, бруд, величезні калюжі — все це зробить 

екскурсію емоційною і незабутньою. Більш того, ви побачите неймовірні пейзажі і краєвиди. 

Також заїдете в гості до пастухів і дізнаємося, як готують найсмачнішу в світі бринзу. 

Посадочне місце — 350 грн. 

2. Прогулянка верхи кіньми. Чудовий варіант альтернативного відпочинку, для тих, хто 

втомився від вчорашнього дня. Коні в Карпатах невеликі, спокійні, які звикли до роботи, тому 

у вас буде можливість близько познайомитися з цими чудовими тваринами, звикнути до 

сидіння в сідлі, відчути смак верхової їзди, сфотографуватись, завітати на полонину до 

пастухів, а також помилуватися карпатськими краєвидами «не забруднюючи ніг». Кінні 

прогулянки — 1 година — 250 грн; 2 години — 400 грн; 3 години — 550 грн. 

  

Обід у готелі. 

Переїзд в Яремче. 

Тут ви також зможете відвідати сувенірний ринок і насолодитися шумом води потужного 

водоспаду «Пробій». 



 
15:00 Виїзд до Івано-Франківська. Прибуття в Івано-Франківськ до 17:00. Якщо ваш потяг 

відправляється навіть о 17:01, ви встигаєте на нього. 

** До підйому на Говерлу допускаються люди, які не мають захворювань серцево-судинної 

системи і хронічних захворювань! 

Вартість програми: 
1600 грн/ос.  

 

У вартість включено: 

 трансфер та сходження з інструктором на 

Говерлу (участь у челендж-виклику «ЕКО-

лідери: заради спільних вершин» 

безкоштовна) 

 3 сніданки, 1 обід (2-й день), 1 вечеря (1-й 

день); 

 Автобусне обслуговування по маршруту Івано-

Франківськ-Микуличин, Микуличин-Івано-

Франківськ; 

 Проживання в готелі у номерах зі зручностями 

(1 ніч); 

 страховка. 

У вартість туру не включено: 

 обід на г. Говерлі 

 особисті витрати; 

 УАЗ-ТУР на 2-й день — 350 грн/ос.; 

 кінна прогулянка: 1 година — 250 грн, 2 години 

— 350 грн, 3 години — 450 грн. 

 сауна — 250 грн/годину. 

  

З питань участі у челенджі: 
Тетяна Хоменко, тел. (044) 568-5139 (вн. 605), tetiana@ecolog-ua.com 
Мар’яна Фареній, тел. (044) 568-5139 (вн. 303), adm@ecolog-ua.com 
 

З організаційних питань: Інна Сінєнко, керівник департаменту конференцій,  

(073) 305-8016, event@ecolog-ua.com 

 
Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899 
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