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Закохати
у Карпати
Òóðîïåðàòîð «Join UP!» óæå âäðóãå âëàøòóâàâ
äëÿ ñâî¿õ òóðàãåíò³â «Êàðïàòñüê³ âå÷îðíèö³». Êîëåãè
çàïàëèëèñÿ íåñòðèìíîþ åíåðã³ºþ, êðàñîþ òà ÷àðàìè
çàñí³æåíèõ Êàðïàò, àáè ïåðåäàòè ¿õ òóðèñòàì!
Àííà ÀÄÀÌ×ÓÊ
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«Десант» турпрацівників із різних кін
ців України, Білорусі та київських журна
лістів прибув до ІваноФранківська. На
нас чекав великий автобус. Омріяна по
дорож до прекрасних гір почалася! Доро
гою можна було розглянути села, міста,
перехожих, будівлі та, звісно, неймовір
ну природу Прикарпаття. Каплички з під
світкою — просто чарівні! На світанку це
виглядало загадково, віщуючи незабутні
враження…
За дві години автобус зупинився у селі
Поляниця, і учасників «Вечорниць» радо
зустрів гостинний двір «Красна Поляна».
Дерев’яні двоповерхові будиночки, при
крашені яскравими ліхтариками, резиден
ція святого Миколая і неймовірний крає
вид відкрилися гостям Карпат. У гостин
ному дворі нас зустріли смачними наїдка
ми та напоями, грали веселі музики. Вза
галі, протягом усього туру гостей дуже
смачно годували стравами національної
кухні, такими як бануш, борщ, вареники,
налисники, будз, бринза, а ще — страва
ми різних країн Європи.
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Гарненько попоївши, вся весела ком
панія вирушила на сувенірний ринок у
Яремчі. Тут навіть ті, хто не збирався нічо
го купувати, не втрималися! Звісно — та
ке розмаїття українських вишиванок, ві
ночків, кожушків, кептариків, тайстр, теп
лесеньких шкарпеток і рукавичок, посу
ду, сушених білих грибів, ліщини, варен
ня і неперевершених карпатських трав’я
них чаїв…
Коли всі придбали те, що змогли до
нести, повернулися до гостинного двору
«Красна Поляна». У головному ресторані
«Веселий Гуцул» нас привітали смачним
обідом та ознайомили з програмою вечор
ниць. Учасники туру розподілилися по
«хуторах» — окремих двоповерхових бу
диночках. Усього таких вийшло п’ять: «Ти
хий», «Рум’яний», «Містичний», «Подо
ляночка» і «Ведмежий». У наступні два дні
«хуторяни» по черзі отримували веселе за
вдання, написане на старовинному сувої,
який загадковим чином опинявся перед
входом у будиночок. Безумовно, виконан
ня квестів і художніх номерів згуртувало

гостей і надало «Вечорницям» посправж
ньому теплої, дружньої атмосфери. Тім
білдинг покарпатському!
Першого вечора у казкових горах від
булася вечеря в українському стилі. Ви
ступ музичного народного колективу за
палив вогник у серці кожного з присутніх.
А розповіді скрипаля пана Миколи про
гуцульський край, його традиції, історію
назавжди залишаться у пам’яті. Учасни
ки вечорниць наживо побачили і почули
різні народні музичні інструменти. Звуча
ли цимбали, коза, дримба... Охочі навіть
мали нагоду потрембітати! Звісно, ніхто
не міг зрівнятися з трембітарем Василем,
якому виповнилося 103 роки! Вечір був
насичений запальними танцями, мелодій

ними піснями, веселими конкурсами і при
ємними подарунками. А краєвид із вікна
та пухнастий сніг іще додавали святково
го настрою!
Ранок наступного дня почався зі смач
ного сніданку й запашного карпатського
чаю. Заплющуєш очі й відчуваєш аромат
трав, немовби опинився десь серед квіту
чих гірських луків… А як відкриєш, то ба
чиш у віконце стрункі ялинки, зверху до
низу засипані білимпребілим снігом. Ди
вина та й годі.
Проте гості приїхали до Карпат не тіль
ки насолодитися краєвидами та смаколи
ками, повеселитися й відпочити. Цього
дня компанія «Join UP!» провела семінар
для своїх турагентів. Директор із розвит

ку продажів і партнерських відносин Ма
рина Дайнеко розповіла про зимові на
прямки компанії, а керівник відділу роз
витку внутрішнього туризму Олеся Бутко
провела презентацію напрямку Україна.
Наша країна цікава для туризму. Май
же в кожному її регіоні є курорти. У зимо
вий період компанія пропонує відвідати
гірськолижні — такі як «Буковель», «Дра
гобрат» i «Славське». Багато турпакетів до
оздоровниць, серед яких — «Трускавець»,
«Східниця» та «Моршин». Кожна поїзд
ка може стати унікальною i незабутньою.
Хочеться відпочити — є спа, підлікувати
ся — термальні води, розслабитися — ча
ни... Це коли ви сідаєте в чан із теплою во
дою, що встановлений над вогнищем. Що ➧
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вже казати про історичні скарби України:
міста, старовинні замки, фортеці, палаци...
Багатьох цікавлять і святі місця: Києво
Печерська лавра, СвятоУспенська Поча
ївська лавра, безліч інших монастирів і
церков. «Я дуже люблю Україну! І хочу, щоб
ви полюбили її так само, як я. Вивчаймо і
пізнаваймо її разом! Будемо працювати для
того, щоб наша країна розвивалась і розкві'
тала!» — такими натхненними словами
закінчила свій виступ пані Олеся. Легка,
дружня і невимушена атмосфера семіна
ру допомогла поособливому сприйняти
і засвоїти інформацію. Тим паче, що за
вершилося все веселою лотереєю з приєм
ними подарунками.
Здобувши корисні знання, учасники
«Вечорниць» вирушили у саме серце гір
ськолижного туризму України — до «Бу
ковелю»! Це ніби ціла невеличка країна
відпочинку, де мешканці живуть своїм яс
кравим життям. І малеча, й дорослі у бар
вистих комбінезонах ганяють цілий день
на лижах та сноубордах, на квадроциклах
та сноускутерах, катаються на ковзанах. Є
і сноутюнінг — спуски на надувних колах
для веселої компанії. У всіх сяють очі від
захвату, щирі усмішки не сходять з облич!
Поїздка до «Буковелю» була захопливою
та динамічною: екскурсія курортом, ви
шуканий обід у готелі «Redisson», дегуста
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ція гуцульського пива власного виробниц
тва, смачна вечеря в рестораніброварні
готелю «Skilandhouse»…
День завершився чарівно. Після повер
нення до «Красної Поляни» мешканці ху
торів варили ароматний глінтвейн на ба
гатті під зоряним карпатським небом. А
дівчата з гостинного двору подомашньо
му дбайливо приготували налисники з яб
луками та корицею. Поєднання пряного
смаку, сяйво зірок, потріскування вог
нища та хороводи біля нього, дзвінкий
сміх — усе це зарядило гостей нестрим
ною енергією. Величні сосни споглядали
запальні та веселі танці «хуторян»…
Третій день туру «Карпатські вечорни
ці» вийшов найекстремальнішим. Подо
рож повнопривідними авто до найвисо
когірнішого курорту України «Драгобрат»
(1700 м над рівнем моря) — це неймовір
ний «атракціон»! Величезні машини з лан
цюгами на колесах мчать на височенну
гору серед підхмарних ялин по серпан
тинній дорозі, засипаній снігом. Емоції
зашкалюють! На стоянці учасники туру
просто «купались» у снігу: кидалися сніж
ками, каталися зі сніжної гірки, а коли
їхала зустрічна машина, всі, мов пінгвіни,
пірнали у кучугури. Після активних роз
ваг смачний обід із традиційних україн
ських страв та дегустація домашніх насто

янок у готелі «Зелена Дача» огорнули теп
лом і затишком.
Увечері, вже після повернення до гос
тинного двору, гостей частували фореллю,
приготовленою на вогні. А місцева моль
фарка Марічка розповідала про давні во
рожіння та прикмети. Охочі навіть мог
ли випробувати на собі деякі старовинні
елементи ворожби. Чи то спокійний голос
пані Марічки, чи то мерехтіння запалених
по всій залі свічок, чи спів вітру за вікном,
а може, все разом перенесло нас у ті пра
давні містичні й загадкові часи, коли маги

з Карпат зцілювали хворих, керували гро
мовицями та розганяли хмари. Мольфар
ка провела майстерклас із виготовлення
оберегів — ляльокмотанок. Насамкінець
кожен мав нагоду відвідати казкову рези
денцію святого Миколая, розказати йому
віршик або відгадати загадку — за що от
римали чарівний подарунок і можливість
відправити комусь вітального листа.
Останній день — прощання з Карпа
тами! Та веселощі й запал не покидали
«хуторян». Хтось навіть устиг полежати
в японській діжці офуро, споглядаючи ве

личні гори. Нагородження учасників «Кар
патських вечорниць», поїздка до Івано
Франківська, посадка на потяг — усе це
супроводжувалось жартами i нестримним
сміхом.
«Карпатські вечорниці» — чудова тра
диція «Join UP!». Такий настрій, такі крає
види, таку романтику компанія обіцяє не
лише турагентам, а й туристам. І не лише
в рідних Карпатах, а й за всім спектром
своїх світових маршрутів! ■

joinup.ua
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