Приключение в Западна Украйна
Преход в Карпатите
Запознайте се с Хуцулите - автономна етническа група, населяваща Западните
Украински Карпати. Високопланинци, които имат своите специфични традиции,
музика и начин на живот, различни от останалата част на страната. Направете
пътуване назад във времето, когато хората още орат полетата си с дървен плуг,
тъкат домашни килими, пекат хляб в пещи и прекарват лятото си с овцете.
Открийте истинската красота на карпатския биосферен резерват. Неговите
вековни букови гори са част от световното наследство на ЮНЕСКО.

Дати: Заминаване всеки ден от 01.05.2018г. до 30.09.2018г.

Вие живеете в града с всички модерни удобства и търсите нещо истинско и
максимално автентично? Предлагаме ви да хвърлите поглед на дивата природа
на украинските планини, докато обикаляте из Карпатите и нощувате в удобни
къщички. Планинарстването из Украйна е много повече от изумителни гледки.
По време на преходите ще срещнем диви животни и птици, ще се запознаем с
местното население – хуцулите и ще се докоснем до техните бит и култура,
съхранени през годините, ще берем горски плодове и гъби, ще тъчем килими на
стан и ще се насладим на вкусна домашно-приготвена храна.

Програма:
Ден 1. Приситгане в Киев или Лвов
Отпътуване за Ивано-Франкивск с влак от Киев (около 10 часа) или от Лвов
(около 3 часа)
Ден 2. Ивано-Франкивск - Коломия
Пристигане в Ивано-Франкивск и трансфер до Коломия - културен център на
Хуцулите. Посещение на музея на Великденските яйца, разполагащ с повече от
6000 красиво украсени яйца от целия свят. На път за планината - посещение на
църквата Успение Богородично, построена през 17-век. Тричасов преход до
планинската долина Росохата. Посещение на пещера и високопланинска хижа.
Среща с хуцулските овчари, които събират кравите и овцете от околните села и
прекарват три месеца в планината грижейки се за стадата. Нощувка в къща за
гости близо до реката със всички удобства.
Продължителност на прехода: 3 часа
Ден 3. Косив, Смухарски водопад
Трансфер до Косив, познат като столица на традиционните занаяти. Разходка из
града, посещение на музея за изкуство и на местния пазар за традиционни
изделия, от където можете да изберете красив сувенир за половинката си или за
своите приятели. След обяд започва прехода до Смухарски водопад, чиято
височина варира от 5 до почти 20 метра и Протиатските скали, които
наподобяват по форма различни животни и приказни герои. Ще завършите
прехода до прохода Нимчич, от където ще се насладите на панорамна гледка
към заобикалящите планини и долината на река Черемош. Връщане в Косив и
нощувка в къща за гости.
Продължителност на прехода: 5 часа/ разстояние: 15 километра
Ден 4. Хутсулските села, занаяти и традиционната кухня
На този ден ще си починете от уморителния преход от миналия ден. Ще се
насладите на домашно приготвена храна, ще вземете участие в творческата
работа на местните занаятчии. Косив е известен с уникално декорираните си

керамични съдове. Ще посетите семейство, което все още пази и използва тази
техника. Ще имате шанса да работите с глина и да декорирате свой собствен съд,
ще вземете участие в тъкането на одеало или килим. Ще се научите да
боядисвате и украсявате яйца. След обяд ще посетите тепавица. Следва
отпътуване за Верховня - важен туристически център. Там ще посетите
множество музеи(исторически, музей на музикалните инструменти, музей на
хуцулската магия). Вечерта ще прекарате в къщичка в подножието на
най-високата част от планината.
Ден 5. Ухорски скали/Пип Иван
На този ден ваша дестинация са Ухорски скали (Блг. Унгарските скали) –
мегалитни структури, които рязко се извишават на фона на заобикалящата ги
територия. Ще се изкачите на височина до 1583м. над морското равнище от
планинския масив Принта-Скупова. На връщане към лагера ще имате
възможност да си наберете гъби и горски плодове, но само с разрешението на
вашия водач. В лагера можете да се насладите на гореща сауна.
Продължителност на прехода: 8-10 часа
Разстояние: 30км
По желание вие можете да направите преход до планината Пип Иван(2028м), на
чийто връх се намира полска астрономическа обсерватория.
Ден 6. Рафтинг(по желание) Сбогуване с планината
В деня на вашето заминаване можете да опитате нещо различно-рафтинг за
начинаещи по река Черен Черемош. Инструктор ще ви даде първия урок и ще
ви придружи на вашето първо рафтинг приключение. Ако все пак предпочитате
ходенето пред рафтинга водачът ще ви покаже още от планинските пътеки и
местни забележителности. След обяд отпътувате за гарата на Ивано-Франкивск.
Следва заминаване зьа Киев или Лвов.

Цена: 1019лв.
Цената включва:
 Настаняване: 4 нощувки в къщи за гости
 Храна: пълен пансион - 3 дни; полупансион - 2 дни
 Трансфери от точка до точка


Англоговорящ водач за целия тур

 Майсторски класове

Цената не включва:
 Самолетни билети до/от Украйна
 Нощувки в Киев или Лвов
 Трансфер до Ивано-Франкивск(билети могат
предварително при допълнително заплащане )

да

бъдат

купени

 Допълнително облекло за рафтинг
 Бакшиши и лични разходи, питиета
 Застраховка

Други разходи:
 Доплащане за единична стая: 120лв.

Начини за плащане
 В брой
 С банкова карта
 По банков път

Депозит

При заявка на дадено пътуване или услуга се заплаща следния депозит (освен,
ако не е посочено друго):
- за пътувания под 650 евро депозитът е в размер на 200 евро на човек;
- за пътувания над 650 евро депозитът е в размер на 250 евро на човек.
Сумата на депозита може да бъде по-висока в случаите, когато самолетни
билети или друга част от пътуването трябва да бъдат уредени и заплатени дълго
преди отпътуване. В случай, че депозитът не бъде платен в посочения срок,
сделката се счита за невалидна. Когато Туроператорът поема задължение да
кандидатства за визи за своите клиенти (напр. руска, монголска или китайска
виза), заедно с депозита се заплащат и съответните такси.

Доплащане

Сумата за доплащане на дадено пътуване или услуга следва да бъде по сметките
на туроператора най-късно 35 дни преди деня на отпътуване, ако друго не е
уговорено. След това самолетните билети и останалите документи по
пътуването ще бъдат изпратени на клиента, така че той да разполага с тях
най-късно 7 дни преди тръгване.

Отказ от пътуване

При отказ от пътуване или услуга до 45 дни преди началната дата на тура или
услугата се губи платения депозит.
При отказ до 30 дни преди отпътуване или услугата се губи 50% от цената на
пътуването или улугата.
Ако пътуването или услугата бъде анулирано в срок по-кратък от 30 дни преди
тръгване се губи пълната цена на тура. Следва да се вземе под внимание и дали
пътуването не се извършва през висок сезон или по-специално време, когато
отказ от пътуването е невъзможен след потвърждение.
Внимание: в случаите, когато пакетен ангажимент, хотелска резервация или
самолетни билети са обвързани от по-строги изисквания, то тези изисквания ще
важат преимуществено и ще бъдат съобщени на клиента при резервацията им.
Когато един пътуващ желае все пак да осъществи пътуването, цената на тура ще
бъде актуализирана в съответствие с новия брой пътуващи (например е
възможно анулиране на отстъпка за група, плащане на добавка за единична стая
и др.). Срокът за възстановяване на суми е 30 дни.
Промяна / Анулиране на едно пътуване
Туроператорът си запазва правото при минимум 2-седмично предизвестие да
предприема необходими промени или да анулира едно групово пътуване поради
липса на достатъчен брой туристи или поради обстоятелства, върху които
туроператорът и неговите партньори нямат влияние или не са имали
възможност да предвидят. Ако след това клиентът откаже да предприеме
пътуването цялата платена от него сума ще му бъде възстановена без той да има
право на допълнителни искове.
Промяна на цената след сключване на сделката
Цените са базирани на актуалните такси, тарифи и валутни курсове.
Туроператорът си запазва правото да променя цената след сключване сделката
при определени случаи. Повишение на цената може да се осъществи поради
промени в транспортните разходи, сред които увеличение на цените на горивата,
такси, данъци или акцизи за определени услуги като летищни такси или други
подобни. Повишението на цената следва да бъде съобщено възможно най-скоро
и най-късно 14 дни преди началото на пътуването и не може да надхвърля 10%
от рекламираната цена на пътуването. Ако тези условия не са спазени, клиентът
има право да анулира пътуването без да заплаща неустойка за това. Все пак
отказът от пътуване следва да се съобщи на туроператора след като клиентът е
бил информиран за повишаване на цената. При понижаване на цените
клиентът следва да бъде уведомен незабавно. При промени в посока надолу в
рамките на 14 дни преди отпътуване, клиентът няма право да изисква
намаляване на крайната цена

