
  

Екскурсійна програма 

ТИЖНЕВИЙ ТУР В КАРПАТИ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

ВІД ВІЛЛИ «ПАРЛАМЕНТ» 

Яблуницький перевал-Буковель 

Вартість екскурсійного тижневого туру в Карпати «Все включено» на базі Вілли 

«Парламент»  від  2 899 грн  з однієї людини 

 

Приблизний щоденний графік роботи ресторану і початок екскурсій і походів: 

 8:45 сніданок 

 9:30 початок екскурсій і походів 

 18:00 повернення в готель  

 19:00 вечеря  

Детальний опис екскурсійної програми 

Неділя 

Зустріч Трансфером з ж/д — автовокзала  Яремче та  Ворохта 

Поселення в готель 

Святкова вечеря у власному ресторані  Вілли «Парламент» 

Танцювальний вечір - вечір знайомств...(початок  о 20:00) 



  

Понеділок 

 

Похід  фірмовим маршрутом Вілли «ПАРЛАМЕНТ» - Ознайомчі екскурсії з 

Яблуницьким перевалом 

 

Яблуницький перевал - найвищий в Українських Карпатах (931 метр н.р.м.) 

перевал, який є не тільки кордоном між Івано-Франківською та Закарпатською 

областями, але ще й чудовим, живописним місцем. Звідси відкривається 

прекрасна панорама на Чорногірський та Свидовецький хребти, тут — чи не 

найкращі видові площадки, з яких можна побачити Говерлу, Петрос та Хом’як.   

 

Також, цікавим для вас буде відвідати відомий сувенірний ринок-ярмарок на 

Яблуницькому перевалі. 

 

Тут можна придбати теплі вовняні шкарпетки, гуцульські килими — ліжники,                      

вишиті вироби, кераміку, шкури для декору приміщення, збори карпатських трав, 

настоянки, мед, сир і решту того, що варто привезти на згадку про гірський 

відпочинок або ж просто потішити шлунок натуральним карпатським продуктом. 



  

«Буковель – європейський курорт». Купання в озері Молодості на ТК 

«Буковель» 

Вас чекає поїздка на найбільший гірськолижний курорт європейського рівня в 

Україні – Буковель, який знаходиться всього в 7 км від Вілли «Парламент».   

Ви зможете відвідати та, за бажанням, відпочити у новому SPA-

комплексі VODA day&night club на березі великого озера у туристичному 

комплексі "Буковель".   

 

Насолоджуватися відпочинком біля басейнів з підігрівом, на терасі з 

ергономічними лежаками та скуштувати гастрономічні новинки в ресторані 

формату bar&grill. В Україні не існує аналогів такого відпочинкового 

комплексу.  VODA day&night club пропонує абсолютно новий відпочинок 

клубного формату в рідних Карпатах. 

Цікаво буде піднятися вгору на одному з численних підйомників на вершину для 

огляду панорами Карпатських гір, а також скупатися в Озері Молодості – і все це 

на території ТК «Буковель»! 

До вашої уваги численні ресторани з українською кухнею, магазини, сувенірний 

ринок, різні атракціони, катання на квадроциклах і багато всього цікавого. 



  

Вівторок 

Знайомство з Карпатським природно-національним парком. Похід і 

прогулянка до водоспаду Гук 

Вас чекає знайомство з Карпатським природно-національним парком: джерело, 

віковий ліс, красиві галявини, найчистіші гірські річки, відпочинок біля річки,  

лісові легенди. Ви прекрасно проведете час. Місця тут дивовижні, природа - 

заворожує красою. 

Ми здійснимо цікавий похід і прогуляємося до водоспаду Гук, який знаходиться 

на території Карпатського Природного Національного Парку на висоті 900 м. в 

мальовничому гірському куточку. Це один з найкрасивіших водоспадів  в 

українських Карпатах. Підхід до водоспаду дуже зручний, обладнаний 

дерев'яними перилами,  огороджений оглядовий майданчик.   Біля водоспаду 

завжди є можливість придбати цікаві тематичні сувеніри, а також, за бажанням, 

проїхатися верхи на красивих карпатських конях гірською дорогою або 

галявинами. 

 

Переїзд в ТК «Буковель» 

Вільний час для обіду, прогулянок кінних або піших, купань і сонячних ванн на 

березі гірського кристально-чистого озера та за бажанням відпочинку у SPA- 

комплексі VODA day&night club , катання на велосипедах та квадроциклах. 



  

  

  

 
 

Для  любителів  рибалки  на  території  ТК «Буковель»  є  можливість  порибачити. 

Риболовля в Буковелі – це красиві гірські пейзажі, чисте повітря. Це  комфортні 

умови і взимку, і влітку.  Витягнувши форель, її можна одразу самому приготувати 

або скористатися послугами професійного кухаря. Особливе задоволення від 

риболовлі отримають діти. Навіть дитина може зловити невелику рибку та 

отримати при цьому неймовірне захоплення.    На території працюють дитячі 

майданчики та екстрім парк.  Ваші діти проведуть незабутній відпочинок в 

Карпатах на ТК «Буковель»,  наберуться сил та енергії на цілий рік!       



  

Середа 

Яремче — перлина Карпатського краю 

Оглядова пішохідна екскурсія містом Яремче. У цьому невеликому містечку 

чудово поєднується чарівна природа і справжній гуцульський колорит. 

Відпочинок у Яремче залишає незабутні враження та підходить для людей бідь-

якого віку! 

Відвідаємо вольєрне господарство, яке знаходиться в Карпатському 

національному природному парку, де є: олені, косулі, дикі кабани.   

  
Погуляємо біля водоспаду  Пробій — найповноводнішого природного водоспаду 

України каскадного типу на р. Прут, що  розташований  у центрі Яремче. Вода тут 

падає з 7-метрової висоти з величезним шумом. Водоспад дуже мальовничий, 

берегами на поверхню виходять сірі  пісковики. Помилуватися цим природним 

пам'ятником можна з 20-метрового мосту, який споруджено прямо над 

каскадами. 



  

Відвідаємо Пам’ятку архітектури – ресторан «Гуцульщина»,  збудований  в 1959р.           

 

 

Здійснимо пізнавальну екскурсію у художньо-меморіальний комплекс «Стежка 

Довбуша», що знаходиться в урочищі Дрібк. У вас буде унікальна можливість 

пройтися стежками, якими в 17 столітті ходив славний опришок – захисник 

бідних Олекса Довбуш. 

 

Також, в Яремче знаходиться найбільший у всій карпатській Україні сувенірний 

ринок. Це не просто базар, але і одне з головних підприємств економіки міста. 

Кілька сотень продавців запропонують вам придбати сувеніри, продукти, а також 

твори мистецтва, виконані руками місцевих майстрів. Тут ви зможете  купити 

гарні вироби з дерева, глиняний посуд, пейзажні картини, теплі ковдри з овчини 

і багато іншого. Сувенірний ринок в Яремче – це ще й музей з тисячами різних 

експонатів, яким можна гуляти годинами. 



  

Четвер 

«Говерла – найвища вершина України».  Озеро Несамовите 

Сходження на Говерлу – маршрут, який повинен подолати кожен українець.             

Вже заради однієї події варто приймати участь у  нашому турі!                   

Можливість дивитися на світ з вершини Говерли (2061м) не дає спокою не тільки 

людям підготовленим, але і ентузіастам різного віку.     

  
 

Озеро Несамовите – одне з найвищих розташованих озер Українських Карпат       

(1750 м над рівнем моря). Відвідати мальовничу високогірну водойму, овіяну 

переказами і  легендами, мріє кожен мандрівник. Причаїлось на дні 

льодовикового кару Несамовите – спостерігає морським оком за чарівним світом 

Карпатських гір. І береже свої таємниці… 

 



  

Дорогою туди вас вразить безмежна краса та велич Карпатського простору. 

Побачимо, які шедеври створила річка Прут зі своїх витоків.  Почуємо цікаву 

Легенду про річку Прут, яка назавжди завмерла в обіймах Говерли... Ви 

отримаєте величезне задоволення від невимовної краси тутешньої природи. 

Увечері по приїзду на Віллу «Парламент» вас чекатиме смачна  тепла вечеря у  

нашому ресторані.    

Також, за бажання ви зможете відпочити у традиційній бані на дровах з 

пропаркою дубовим або березовим віником та  пограти в більярд. 

П'ятниця 

Гуцульське Закарпаття.   Труфанецький водоспад (каскадний, висота 36 м 

с. Кваси). Географічний центр Європи 

Рекомендовано взяти з собою пляшки на мінеральну воду. 

Закарпаття – край казкової величної природи і самобутньої місцевої культури. 

Мальовнича  дорога звивається уздовж найбільшої водної артерії  Закарпаття – 

Тиси, що утворює кордон України з Румунією.   

Рахів – саме високогірне місто України,  яке ще називають гуцульським Парижем,  

зеленою казкою. Прогуляємося центральною вулицею містечка.  Відвідаємо біля 

Стели, що символізує центр Європи,  унікальну  Колибу-Музей. При бажанні 

посмакуєте одне з фірмових блюд колиби у Центрі Європи – бограч та багато 

інших  справжніх смачних гуцульських страв.                                                                                                      

Увечері по приїзду на Віллу «Парламент» вас чекатиме смачна  тепла вечеря у 

нашому ресторані.   

Продовжити вечірній час ви зможете в гармонії з карпатською природою, 

розпаливши вогонь дружби, який зігріє ваші серця, при цьому обмінюватися 

приємними враженнями та спогадами про цікаві моменти пройдених  

пізнавальних екскурсій від  Вілли «Парламент» на Яблуницькому перевалі. 



  

Субота 

Сніданок: з 8:00 до 10:00 

Трансфер до ж/д — автовокзалу Яремче та  Ворохта 

Від'їжджаємо — щоб повернутися! 

 

У вартість входить: 

 Проживання 6 ночей, 7 днів у комфортних номерах  вілли «Парламент» 

 Харчування – ситні сніданки та вечері 

 Безкоштовний трансфер 

 Щоденні захоплюючі та пізнавальні екскурсії комфортабельним автобусом, 

походи Карпатами  у супроводі професійного екскурсовода 

 Вечірні  розважальні програми 

 

У вартість не входить: 

Підйом на канатно-крісельній дорозі, купання в озері Молодості, відпочинок в 

SPA-комплексі VODA day&night club, катання на квадроциклах, кінні прогулянки, 

прокат велосипедів, екстрім-парк, політ над лісом і горами на канатній трасі 800 

метрів завдовжки, рафтинг, рибалка, дитячі атракціони, обіди на виїздах, 

рекреаційний збір. 

 

Залежно від погодніх умов та інших непередбачених подій, ми залишаємо за 

собою право змінювати порядок і час проведення заходів. 

Рекомендуємо мати два комплекти похідного взуття та одягу. Тур адаптований 

для будь-якого  періоду року. Буде цікаво людям різного віку. 

Ми раді будемо бачити Вас на Віллі «Парламент» цілий рік! Приємні емоції в 

оточенні чарівних Карпат – гарантовано! 

Ми вам покажемо Карпати у всій їх красі, нам є що показати, а вам це варто 

побачити!    



  

Умови бронювання: 

Заїзди групами від 10 чоловік  – є привілейованими, за якими надаються  хороші  

знижки  та організовуються у  будь-який зручний для вас час!  

Для груп пропонуються – індивідуальні ознайомчі екскурсії Карпатами 

та  безкоштовна  щоденна поїздка на ТК «Буковель».                                                                                                                                        

Гостям декількох турів поспіль, пенсіонерам, іменинникам, молодятам та 

постійним клієнтам Вілли “Парламент” знижка 10%.  Діти до 5 років – 

безкоштовно, без претензій на послуги; до 16 років – знижка 25%. 

Ми просимо 50% передоплати на картку ПриватБанку протягом 2-х днів від дати 

бронювання. 

Іноземних туристів просимо перерахувати 50% передоплати будь-якою системою 

переказу грошових коштів Western Union, Privat maney, Maney gram і т.д. 

При бронюванні ми повідомимо Вам реквізити для оплати. 

У разі відмови від туру менше ніж за 14 днів до заїзду, передоплата повертатися 

не буде. Остаточний розрахунок здійснюється по прибуттю у готель. 

 

Ми пропонуємо комфортний та цікавий відпочинок за помірну плату, 

приїжджайте – Вам сподобається! 

 

Дати заїздів: 

Серпень Вересень Жовтень Листопад 

21.08-27.08 04.09-10.09 02.10-08.10 06.11-12.11 

28.08-03.09 11.09-17.09 09.10-15.10 13.11-19.11 
 18.09-24.09 16.10-22.10  
 25.09-01.10 23.10-29.10  

  30.10-05.11  

 

 

 

 

 



  

ВАРТІСТЬ ТИЖНЕВОГО ТУРУ НА СЕЗОН ВЕСНА -ОСІНЬ 2016 РОКУ  

(з особи, грн.) 

Номера/період 01.05-
07.05 

08.05-
21.05 

22.05-
24.09 

Акція!!! 
25.09-19.11 

Апартаменти з каміном 
 

5 250 5 000 5 250 3 750 

Апартаменти з 
панорамним видом 

5 000 4 750 5 000 3 500 

Люкс з панорамним видом 
 

4 500 4 250 4 500 3 250 

Люкс комфорт 
2х кімн. 

4 500 4 250 4 500 3 250 

Люкс 2х кімн. 4 500 4 250 
 

4 500 3 250 

Напівлюкс 4-х містн. 
 

3 450 3 200 3 450 3 000 

Напівлюкс 3-х містн. 
 

3 500 3 250 3 500 3 100 

Напівлюкс 2-х містн. 
 

3 750 3 500 3 750 3 200 

Стандарт 4-х містн. 
 

2 899 2 899 

 
2 899 2 899 

 

Телефонуйте вже зараз, щоб відпочивати вже завтра!     

Для бронювання екскурсійних турів від Вілли «Парламент» на Яблуницькому 

перевалі  телефонуйте: 

Адміністрація: +38(097) 839 00 00, +38(063) 839 00 00, +38(050) 739 00 00 

viber  +38(050) 739 00 00 

Директор: +38(067) 676 84 55 – Володимир 

Е-mail: villa.parliament@gmail.com  

Сайт: www.villaparliament.com/  

   

ДО ЗУСТРІЧІ ДОРОГІ НАШІ ГОСТІ! 

mailto:villa.parliament@gmail.com
http://www.villaparliament.com/


  

 

ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ ВІЛЛА «ПАРЛАМЕНТ» ПРОПОНУЄ ДОДАТКОВІ 

ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ КАРПАТАМИ НА ВАШ ВИБІР ТА БАЖАННЯ: 

«Стежками гуцулів»: 

Манявський Cкит – український Афон 

  
 

Манявський Cкит – найславетніша християнська обитель України. Блаженний 

камінь, який є давнім житлом ченців. Хресто-Водвиженський монастир – 

пам’ятка архітектури 17 століття. Відвідування Манявського водоспаду. 

 

Хотин – Кам’янець-Подільський 

 



  

Подорож до старовинної Хотинської фортеці – німого свідка багатьох історичних 

подій.   Величне місто Кам’янець-Подільський –  культурний центр Поділля, де 

знаходяться унікальні пам’ятки архітектури.   

Верховина –  колиска гуцульської культури 

 

Оглядова екскурсія по смт. Ворохта. Верховина – найколоритніший центр 

Гуцульщини, де знаходяться: етнографічний приватний музей ім. Р. Кумлика, 

віртуоза скрипаля; хата-музей кінофільму «Тіні забутих предків»; музей 

гуцульського побуту та звичаїв. Музей «Мольфарства». 

Коломия  туристична. Шешорські водоспади 

  
 



  

Незабутнє враження справляє – єдиний у світі музей писанки, який має 

архітектурну форму яйця.  Не менш цікавим є музей прикладного мистецтва 

Гуцульщини і Покуття ім. Кобринського. Виставка вишиванок. Прогулянка та 

відпочинок – Шешорські водоспади. 

 З Полонини пісня лине… 

 

Полонина – віддалене гірське пасовище для випасу худоби, дуже часто оспівана 

в українських піснях.  Піднявшись високо у гори, можна поринути у побут 

гуцульського життя, ознайомитись з процесом виготовлення справжньої бринзи 

та насолоджуватись її смаком. 

 Берегово-Косино. Термальні води 



  

  
 

Термальні та мінеральні води, що сприяють покращенню серцево-судинної 

системи та лікують хвороби шкіри. 

Ужгород – столиця сонячного Закарпаття 

  
 

Мукачево – замок «Паланок».  Оглядова екскурсія по м. Ужгород.  Мукачівський 

замок – один із найцікавіших архітектурних пам’яток Закарпаття 14-17 століть. 

Озеро Синевір 



  

 

Природна скарбниця Закарпаття. Прогулянка навколо Синевирського озера. У 

першу половину травня – відвідування унікальної пам'ятки живої природи – 

карпатського біосферного заповідника «Долина нарцисів». «Долина нарцисів» - 

унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільша в Середній Європі 

ділянка зростання нарциса вузьколистого. 

ЛЬВІВ – НАЦІОНАЛЬНА ВЕЛИЧ УКРАЇНИ 

Історичні місця та архітектурні пам'ятки міста Лева. Високий Замок, музей зброї 

«Арсенал», оперний театр, кафе «Криївка».                                                          

Екскурсійна програма центром міста Львова. 

Для самих екстремальних та активних: 

Рафтинг. Сплав по гірській річці Чорний Черемош 



  

  

Рафтинг подарує Вам найкрасивіші місця дикої природи, адже річка часто тече 

там, де ніколи не бувала людина. Сплав по  гірській річці Чорний Черемош 

додасть здоров'я, поліпшить фізичну форму, а Ваші вольові якості піднімуться на 

небувалий рівень. Це дивовижний вид активного відпочинку, який дає 

можливість за короткий час пережити неймовірну гаму емоцій, що переходять 

від безтурботного спокою до припливу адреналіну. 

Подаруйте собі сплеск позитивних  емоцій, перевірте свої найкращі вольові 

якості, та здійсніть разом з нами сплав по річці Чорний Черемош під 

керівництвом професіоналів! 

Для самих веселих та енергійних:  «Запрошуємо на гуцульське весілля!» 

 



  

Програма «Гуцульського весілля»: Переїзд до Верховини. Зустріч хлібом-сіллю. 

Частування українською настоянкою та канапкою із салом. Екскурс старовинними 

гуцульськими традиціями. Театралізований показ гуцульського весілля із 

частуванням та майстер-класом гуцульського танцю та застіллям у супроводі 

гуцульських музик. 

Процес сватання, благословення, викупу, весільних забав… 

У меню: грибна юшка, гуцульські голубці, куліш з бринзою, сирна тарілка, 

картопля в мундирах, овочева тарілка, книш з бринзою, узвар та інші страви 

гуцульської кухні. Традиційний гуцульський напій дженджур. 

Таке гуцульське весілля - ви запам’ятаєте на все життя! Ритм танцю та цимбали 

гуцульських музик – наповнять вас позитивними емоціями на довгий час та роки.     

Буде дуже весело та смачно…!  Ласкаво просимо! 

 

 


