«Карпатський трамвай»
http://www.uu-travel.com/travels/weekend/karpatskii-tramvai/
Захопливий і такий улюблений мандрівниками відпочинок в українських Карпатах поповнився
ще одним і чи не найоригінальнішим туристичним маршрутом «Карпатський трамвай».
Відкрита у 1860-х роках вузькоколійна залізнична гілка, поєднала Бойківщину з
лісопереробною метрополією Австро-Угорщини. Сітка вузькоколійки стала незамінною у
заготівлі, переробці і збуті деревини. Вона ширилась мальовничими Горганами, стаючи
свідком величі Австро-Угорськії імперії, перипетій війни і партизанських пригод, вбираючи
колорит місцевого народного життя та піт тяжкої праці лісоруба. Досягши найбільшої
протяжності і розквіту в радянські часи, до кінця минулого століття вона почала
поступово занепадати, потерпаючи і від природи, і від людини. На єдиній відновленій
повністю Мізунській гілці, колись лише промислової вузькоколійної залізниці, наразі створено
цікавий екскурсійний маршрут.
У 2004 році телевізійна програма «Унікальна Україна» першою здійснила мандрівку
Карпатським трамваєм і продемонструвала сюжет про нього на декількох
загальнонаціональних каналах.
А сьогодні туристична компанія «Унікальна Україна» пропонує Вам здійснити подорож цим
унікальним маршрутом.

Основний маршрут: Львів – Долина – Вигода – Карпатська вузькоколійка – Гошівський
монастир – скелі Довбуша.
Тривалість: 2 дні / 1 ніч.
Програма подорожі:
День 1
Зустріч групи у Львові на вокзалі.
Представник нашої компанії зустрічає групу на вокзалі.

Переїзд до м. Долина. Розміщення у готелі ЛОК «Карпати».
Лікувально-оздоровчий комплекс «Карпати» розташований у лісовому масиві передмістя
райцентру Долина, Івано-Франківської області. Серед затишку і зелені природи – чудова
інфраструктура: ресторан «Колиба», кафе-бар, сауна з басейном, бювет, більярд, бібліотека,
тренажерний і гімнастичний зали, паркування. У меню: традиційна гуцульська, бойківська
кухня, дієтичне і вегетаріанське харчування.
ЛОК «Карпати» надає комфортабельні номери. За бажанням клієнтів можливе поселення у
двомісних, номерах «бізнес», «напівлюкс» та «люкс».

Переїзд до м. Вигода. Екскурсія вузькоколійною залізницею на «Карпатському
трамваї» за маршрутом: Вигода – Дубовий Кут – Вигода (13 км.). (За бажанням

екскурсійний шлях може бути продовжений до станції Міндунок (25 км), тривалістю до
18.00 і обідом в дорозі.)
Карпатський трамвай проходить єдиним в Україні екскурсійним маршрутом по вузькоколійній
залізниці, прокладеним вздовж річки Мізунки у мальовничому Карпатському передгір’ї. Ширина
вузької колії – 760 мм, це майже вдвічі менше за традиційну європейську.
До складу потягу входить локомотив, що має 12 місць для туристів, де можна поспостерігати за
роботою машиніста, та 2 вагони на різний туристичний смак: закритий вагон з комфортними
сидіннями, вагон-кабріолет, а також відкрита платформа для веселого відпочинку і
фотополювання.
Дорогою екскурсовод розповість про історію та велич сітки вузькоколійних залізниць, їх
призначення і про те, як вдалося реконструювати останню на Прикарпатті залізничну гілку з
вузькою колією. На маршруті передбачено зупинки біля мосту через річку Мізунку, джерела
мінеральної води Горянка, висячого болота Ширковець, станції Дубовий Кут та біля каскаду
Мізунського водоспаду. Карпатський трамвай долає чотири мости (всього їх на шляху — понад
тридцять). Замовивши екскурсію до станції Міндунок, можна відвідати колишнє селище
лісорубів від якого залізничні промислові гілки розходяться в гори в різних напрямках,
поспостерігати за маневрами «зеленого трамваю».
На станціях Міндунок або Дубовий Кут за бажанням можна організувати пікнік.

Повернення до готелю. Вечеря у ресторані «Колиба» із традиційною місцевою кухнею.
Вечірня програма.
У ЛОК Карпати працює ресторан Колиба, де окрім простої вечері можна замовити шашлики
та страви традиційної бойківської і гуцульської кухні. У банкетному залі комплексу
організаторами буде влаштований перегляд фільмів з туристично-краєзнавчого серіалу
«Унікальна Україна» про найцікавіші й незвідані місця нашої країни.

День 2
Сніданок та виїзд із готелю.
Екскурсія в Гошівський монастир на Ясній горі.
Архітектурний ансамбль Гошівського монастиря прекрасно гармонує з Прикарпатською
природою, розписи церкви вражають яскравими барвами і цікавими біблійськими сюжетами,
радує око в літню пору різнобарв’я квітів на подвір’ї…
Церкву і монастир при ній в селі Гошів збудовано у 16 столітті. Відтоді він часто потерпав, не
раз турки і татари брали монастир в облогу, а в 1762 році вони підпалили його разом із церквою.
Відбудувала храм сім’я Гошовських, а грамотою, датованою 8 жовтня 1759 року, відписала всю
Ясну гору у власність монастиря.
У 1835-1837 роках розбудовувалось приміщення монастиря, бо вже не могло вмістити всіх
бажаючих під час недільних Богослужінь, а особливо на великі свята. У 1842 році завершилось
будівництво церкви, яка існує донині,
Головною подією в історії Гошівського монастиря стала поява в монастирській церкві
чудотворної ікони Матері Божої. Її передала в дарунок сім’я Гошовських, на честь жертводавця і
названо монастир. Чудесні зцілення цієї ікони підтвердили всемогутність заступництва
Пресвятої Богородиці та святість місця на Ясній горі. Завдяки славі чудодійної ікони Божої
Матері монастир знову став одним з найбільших паломницьких центрів, відомим не лише на
Україні.

Екскурсія до скель Довбуша, поблизу села Бубнище.
Скельно-флористичний резерват «Скелі Довбуша» (площа — 100 гектарів) – пам’ятка природи
державного значення і достатньо відомий туристичний об’єкт.
Скельно-печерний масив став особливим об'єктом для багатьох дослідників, але досі лишається
загадкою, що це – витвір природи, позначений діяльністю людини; скитсько-монастирське
святилище, гірська оборонна фортеця чи середньовічний шляхетський замок?
Найпопулярніші розповіді, що звучать під час екскурсій пов’язані з іменем Олекси Довбуша,
почути можна безліч цікавих легенд. Улюбленим стало це місце для скелелазів, кожен великий
камінь ще в радянські часи отримав у них свою назву: Парус, Відьма, Лялька, Тюльпан, Голець,
Австрійка…Уся ця скельна колекція знаходиться серед розкішної природи.

У карпатському краї чимало скель чи окремих каменів, в народі названих Довбушевими, але
Бубнищанські вражають своєю величчю, красою та найбільш овіяні легендами.

Переїзд до Львова. Екскурсія вечірнім Львовом та його кнайпами: архітектурний
ансамбль пл. Ринок – Домініканський собор – Оперний театр – вечеря в затишних
кав'ярні чи ресторані.

Вартість подорожі включає:
• супровід групи по всьому маршруту;
• дводенний трансфер по маршруту комфортабельним мікроавтобусом;
• ночівля у ЛОК «Карпати»;
• екскурсії за маршрутом.
Не включена до загальної вартість:
• залізничних квитків;
• харчування.
З собою обов’язково мати:
• одяг від негоди (в Карпатах зазвичай холодні вечори та часті дощі);
• хороший настрій ☺.
Порядок замовлення подорожі:
•

Щоб долучитися до подорожі з визначеною датою ви можете скористатися функцією
он-лайн бронювання, зателефонувати або надіслати запит електронною поштою на
адресу працівника нашої компанії.

•

Зібравши власну групу друзів, знайомих, співробітників, Ви можете замовити будьяку мандрівку на зручну для вас дату. Наша компанія пропонує Вам організацію
програми подорожі, а також супровід Вашої групи під час поїздки. За необхідною
інформацією зверніться, будь ласка, до наших спеціалістів.

•

Якщо Ви бажаєте вирушити у подорож власним транспортом, ви можете звернутися
до нас для планування маршруту та бронювання місць проживання, замовлення
найцікавіших екскурсій та просто за порадами про цікавий відпочинок в Україні.

Для замовлення подорожі необхідно здійснити оплату не пізніше, ніж за 7 днів до мандрівки.
Сплатити вартість подорожі можна: безпосередньо на сайті, використовуючи нашу систему
оплати кредитними картками; у банку, завантаживши платіжне доручення, або внести кошти
безпосередньо до каси фірми готівкою.
Із додатковими питаннями Ви можете звернутися до
Юлії Паламарчук
тел. моб. 8 067 405 48 56
e-mail: yuliya.palamarchuk@uu-travel.com
ICQ – 292290731
Skype: yulia.palamarchuk

