[ Зелений туризм у всі сезони року ]

Комерційна пропозиція
відпочинкового закладу «Еко-Карпати»

Запрошуємо вельмишановне панство
до приємного та корисного проведення часу!
“ЕКО-Карпати” це ЕКОлогічно та ЕКОномно!
Детально про садибу
● Інтер’єри у гуцульському (мисливському) стилі
● 18 номерів у 2 корпусах (корпуси об’єднані проходом)
○
○

корпус 1: 6 номерів (з них два зі власним санвузлом), два санвузли на поверсі
корпус 2: 12 номерів (з них вісім зі власним санвузлом і дві пари номерів з санвузлом у боксі)

● У кожному номері все необхідне: телевізор, супутникове ТБ, шафа для одягу,
тумбочки, чиста постіль та рушники
○ У більшості номерів два великих двоспальних ліжка
○
○
○

●
●
●
●
●

Є номери з односпальними ліжками (single)
Є номери з дитячими диванчиками
Є один номер зі власним балконом (на балконі стіл, м’які меблі)

Їдальня, велика відкрита тераса та зони відпочинку
У садибі доступні: сауна, басейн, більярд, настольний теніс
Дитяча кімната з іграшками та розвагами
Мінібар: запашна кава, трав’яні чаї, інші напої
Велика їдальня, яка за необхідності може використовуватися у тому числі і для
проведення ділових заходів

Територія садиби невелика, але всі будуть задоволені :) Надворі можливе 
приготування м’яса/риби
на
мангалі. Можливе 
замовлення транспорту
для групових та приватних екскурсій, 
послуг гіда
.
Безкоштовні послуги:
стоянка буса або приватних автівок, користування дитячою ігровою кімнатою,
прання та прасування. Фуршети, банкети, проведення інших корпоративних заходів – під замовлення.
З нами завжди зручно та вайфайно!

Діти до 10 років розміщуються безкоштовно. Знижка для пенсіонерів – 20%.
Про безкоштовне проживання та харчування керівників групи запитуйте окремо

Варіанти для дозвілля
Можливість проведення деяких варіантів дозвілля залежить від сезону та погоди. Послуги
бажано замовляти заздалегідь, але можна і під час перебування на відпочинку.
● Прогулянки екостежками
● Катання на конях
● Відвідання “Бджолиних дивохаток” (апітерапія: лежання на вуликах)
● Польоти на мотодельтаплані
● Катання на квадроциклах
● Відвідання форельного господарства
● Фотосесії у гуцульському одязі
● Збір грибів та ягод
● Майстеркласи
○

○

○

Приготування...
■ ...гуцульських страв або напоїв
■ ...шашлику
■ ...солодкої випічки
Народні промисли
■ ліжникарство
■ вишивання
■ розпис кераміки
■ гончарство
■ різьблярство
■ створення писанок
Мисливство

Екскурсії
Можливо проведення екскурсій за готовими програмами так і за бажаннями замовника
● Карпатський колорит (знайомство з Карпатами; включно з відвіданням музеїв Франка,
Грушевського, Параджанова)
● Автентична Гуцульщина (Косів, Коломия, музеї гуцульського побуту та мистецтва)
● Покутськими горами
● Неймовірні Чернівці
● Гуцульська енергетика (Шешори, Космач)
● Карпатські курорти (Яремче, Ворохта)
● Святими місцями (церкви, джерела)
● Піші тури у гори (у т.ч. з ночівлею та ватрою)
● Спеціальна програма для дітей
● Інші програми
Зверніть увагу!
Щосуботи зранку є можливість відвідати унікальний ярмарок народних промислів за цінами виробників.

Обирайте “ЕкоКарпати” і відпочинок буде комфортним та цікавим!
Нові враження, яскраві емоції, фантастичні фотоспогади, чисте карпатське повітря, гори та ліс,
мальовничі краєвиди, унікальні місця природи, річки та водоспади, гуцульський побут, народна
музика, сувеніри, смачна кухня (банош, вареники, юшка, деруни...). Ласкаво запрошуємо!
ІваноФранківська область
Косівський район
смт Кути
вул. Шкільна, 2а

Офіційний сайт:
eco.karpaty365.com
GPS: 48.2616N, 25.1758E

Телефони для бронювання
та інших питань:

067 7658 432
067 9026 206

