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Я піду в далекі гори на широкі полонини, 
І попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини… 

Сьогодні я можу все: підкорення Говерли! 
Одноденний тур з підйомом на найвищу вершину України  

Львів – Ворохта – Говерла – Яремче – Львів 

Липень Серпень Вересень Жовтень 

5, 19 2, 9, 16, 24, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 

«Родзинки» туру: 
Яким переповненим емоціями може бути день, якщо це подорож до найкрасивіших куточків України. В цьому 
турі ми пропонуємо підкорити Говерлу, найвищу вершину України, місце сили, натхнення і потужної 
енергетики! Підйом не простий, але в чудовій компанії – ми це зробимо! І отримаємо достойну винагороду, 
бо де ще можна доторкнутися до хмар?! Запрошуємо у подорож, яка проникне в усі струни серця… 

Вартість туру – 560 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 
05:00 – Виїзд зі Львова. Нас чекає красивий переїзд через Карпати, де ранкове сонце запалює гори і 
новий день. Зупинка для ароматної кави і фотопаузи в оточенні шпилястих гір.  
Чим далі в гори, тим мальовничішими стають пейзажі. Тиша стає більш дзвінкою, схили – уривисті, 
течія річки Прут ще стрімкішою… Так-так, ми під’їжджаємо до Ворохти, якій судилось стати 
хранителем унікального кам’яного моста – віадука, побудованого за часів Австро-Угорської імперії. 
Диво інженерної думки, титанічні зусилля будівельників, економічні сподівання королівських 
династій - сьогодні стали музеєм під відкритим небом. 
10:30 – Прибуття в Карпатський біосферний заповідник. Ні одна назва вершини не виникла сама по 
собі, усіх їх супроводжують цікаві легенди. Розповідають, що дівчина-красуня Говерла закохалася у 
юнака, а особливо в його гру на сопілці, котра вражала її у самісіньке серце. Багато обставин були 
проти їх почуттів, та все ж їх серця поєдналися навіки.  
Говерла – місце сили і енергії, вершина, яку хочеться підкорити кожному українцю. Підйом не 
простий, але в чудовій компанії – ми це зробимо! І отримаємо достойну винагороду, бо де ще 
можна доторкнутися до хмар?! Тільки уявіть: Ви піднімаєтеся на вершину, а попереду густий 
білосніжний килим… останні метри до вершини — і Ви, наче птах, підіймаєтеся над світом… 
Свобода, яка надає крила, з якими можливо все! Вільний час для фотографій і пікніку.  
Час для  мрій, роздумів і натхнення.  
18:00 – Повернення до автобуса і 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. 
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 24:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи  
- супровід місцевого гіда на Говерлу 
Вхідні квитки: 
- у заповідник  

Додатково оплачується: 
- харчування  
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