Верховина
Селище Верховина розташоване на висоті 620 м н.р.м на р. Чорний
Черемош. Перша письмова згадка про нього датується 1424 роком.
Верховинський район – визначний лікувально-оздоровчий центр.
Завдяки важкодоступності гір, протягом багатьох віків на територію, де
проживають гуцули, не змогла вплинути урбанізація. Тут збереглося багато
цікавих звичаїв, традицій, легенд, ремесел, які в інших регіонах повністю
зникли
До послуг туристів чудова карпатська природа, близькість до вершин
Чорногори, самобутня гуцульська культура, народні традиції і обряди. Крім
легендарних чорногірських вершин особливе враження справляють скелі
пісковику на г. Синиці, пов’язані з іменем легендарного Олекси Довбуша,
гора Писаний Камінь, руїни польської обсерваторії на г. Піп Іван (2028 м)
музей Івана Франка в с. Криворівня.
Основні лижні траси:
Траса – довжина 360 м, належить ЛОК «Верховина»;
Витяги:
Канатно-крісельний, пропускна здатність 150 ос./год.
Вартість послуг підйомника: від 8-10 грн., абонемент 120-130 грн.
Вартість прокату лиж: від 35 до 80 грн.
Проживання
До послуг туристів проживання у приватних садибах, готелях «Верховель»,
«Гуцулочка», «Арніка», лікувально-оздоровчому комплексі «Верховина».
Вартість проживання: готелі від 400 грн. за добу, садиби зеленого туризму
від 150 грн. за добу.
Харчування
У селищі велика кількість закладів харчування, серед них варто відзначити
ресторани готелів «Верховель», «Гуцулочка», «Арніка», «Пивоварня» та
інші.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця (атракції):
- регіональний етнографічний музей «Гуцульщина» (с-ще Верховина);
- приватний музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів
Романа Кумлика (с-ще Верховина);
- літературно-меморіальний музей Івана Франка (с-ще Верховина);
- музей гуцульської архітектури «Хата-ґражда» (с. Криворівня);
- будинок-музей фільму «Тіні забутих предків» (с. Криворівня).
Транспортне сполучення

Залізничним транспортом: найближчі залізничні станції розташовані на
відстані 32 км у с-щі Ворохта та 50 км у м. Вижниця (Чернівецька область),
далі автобусом.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Івано-Франківська, м. Чернівці,
м. Косова тощо. Є прямі рейси з м. Києва.
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-10 в напрямку м. Коломия, далі автомобільним шляхом Р 24 до м. Косова
та с-ща Верховина; з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом Н-09 в
напрямку м. Надвірна та м. Яремче, далі до автомобільного шляху Р 24 у
с. Татарів, звідти до с-ща Верховина; з м. Чернівці автомобільним шляхом
Р 62 до с-ща Верховина.
Важлива інформація:
Рятувальна служба:
Верховинський АРП, тел. (03432) 2 19 41, 2 19 71, (096) 372 44 00;
Ворохтянський АРП , тел. (067) 342 04 95, (03434) 4 11 49.
Код для міжміського зв'язку: 03434.

