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Там, де гори й полонини, де стрімкі потоки й ріки, де смерічок ген розмай! 
Ллється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, про мій милий рідний край… 

Куди кличуть трембіти! 
Коломия – Яремче – Буковель 

Одноденний тур до найкрасивіших локацій Прикарпаття  

Львів – Коломия – Яремче – Буковель – Львів 

Липень Серпень Вересень Жовтень 

4, 11, 25 1, 8, 15, 22, 23, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 

«Родзинки» туру: 
Яким яскравим і насиченим враженнями може бути день, якщо це подорож до найкрасивіших куточків 
України. Ми пропонуємо відвідати писанкове місто Коломия, різнобарвне Яремче і потужний водопад Пробій. 
Поніжитись на сонечку можна буде в Буковелі, покупатись в озері Молодості чи піднятись на вершину звідки 
відкриваються чудові панорами карпатських гір. Запрошуємо у подорож, яка проникне в усі струни серця… 

Вартість туру – 530 грн  

Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру, розміщення в автобусі буде 
здійснюватись відповідно до всіх рекомендацій МОЗ 

 Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за корки на дорогах і погодні умови а також 
залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення загальної кількості послуг. 

День 
1 

субота 
06:00 – Виїзд зі Львова. Переїзд в привітне місто Коломия, затишно розташоване на лівому березі 
Прута. Візитна картка міста – єдиний у світі музей «Писанка», внесений до Книги рекордів Гіннеса. 
Коломия й сама по собі, наче музей, ошатна і причепурена. Щиро, без зайвого галасу і метушні, вона 
розкаже про чумацьке минуле, про найбільше кохання Івана Франка, запросить випити кави в 
ательє придворного фотомайстра Франса Йосифа. А потім, загадавши бажання, кинути монетку у 
фонтан «Водограй любові». 
10:30 – Переїзд в Яремче, Місто вважається колискою карпатських традицій, вражає різнобарв'ям 
кольорів, різноманіттям пісень та дійств, які тут відбуваються. Це справжній театр з непідробними 
акторами на фоні неймовірних пейзажів, який віднаходить у душі кожного із нас запального гуцула. 
Відвідання водопаду «Пробій», який потужним потоком пробивається крізь скелі і спадає вниз. 
Потужна енергетика водопаду додає життєвих сил і змиває проблеми.  
14:30 – Переїзд в Буковель – серце Карпат.  Це курорт, де з особливою силою пульсує життя, бізнес 
та туризм цілого карпатського регіону. Буковель по-справжньому люблять мільйони туристів і він 
відповідає взаємністю. У вільний час рекомендуємо: 

 крісельним підйомником піднятись на вершину, насолодитись панорамами і скуштувати 
карпатську форель з хрусткою скоринкою, приправлену духмяними травами 

 покупатись у озері Молодості, температура якого становить 20-23С впродовж усього літа 

 відвідати етнопарк «Гуцул Ленд» (135 грн) 

 оцінити  найкращий вело парк України 
21:00 – Повернення у Львів. Неймовірна краса Карпат, магічна сила, якою наповнюється кожна 
частинка тіла, так і заохочують вертатись сюди знову і знову… 
Прибуття у Львів орієнтовно о 01:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи   
- екскурсія в Коломиї 
Вхідні квитки: 
- водоспад Пробій 

Додатково оплачується: 
- харчування  
- розваги в Буковелі у вільний час (на вибір): 
крісельним підйомник на вершину -120 грн 
озеро Молодості – від 200 грн 
етнопарк «Гуцул Ленд» -135 грн 
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