Ворохта
Ворохта – високогірний курорт, розташований на висоті 850 метрів над
рівнем моря в долині річки Прут. Це мальовниче селище є прекрасним місцем
для відпочинку на свіжому повітрі. Ворохта також є хорошим місцем для
знайомства з гуцульською культурою та сільським стилем життя. Окрім того,
це чудова база для піших та велосипедних екскурсій, а також найближчий
населений пункт до Говерли – найвищої гори України (2061 м).
Ворохта почала розбудовуватися як курорт після проведення залізничної
колії у 1884 році. Перший відпочинковий заклад був відкритий у 1906 році,
який називався «Перша санаторія», згодом у радянський період він був
перейменований у «Гірське повітря», що функціонує й до сьогодні. У 1928 році
Ворохта була офіційно визнана курортом для хворих на туберкульоз і хвороби
легень. До сьогодні тут оздоровлюються мешканці з різних куточків України.
Водночас селище розвивається як осередок гірськолижного спорту та
туризму. У 1930 році, за часів польського врядування, у Ворохті збудовано два
трампліни – для дітей і дорослих, які набули міжнародного значення. Тут
змагалися спортсмени з Німеччини, Норвегії, Фінляндії та інших країн.
Витяги:
Бугельний – довжина 500 м;.
Мультиліфт – довжина 200 м;
Канатно-крісельний – довжина 200 м.
Вартість послуг підйомника: від 10 грн.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця
- церква Різдва Пресвятої Богородиці (XVIIІ ст.);
- церква Різдва Пресвятої Богородиці (1928 р.);
- костел Успіння Пресвятої Діви Марії (1903-1905 рр.);
- віадуки, кам’яні залізничні мости XIX-ХХ ст.;
- санаторії та вілли XIX-ХХ ст.
Харчування
У Ворохті є велика кількість ресторанів, кафе та колиб.
Проживання
Проживання у Ворохті пропонують численні садиби, гостинні двори, готелі та
відпочинкові комплекси.
Вартість проживання: у готелях від 250 грн. за добу, у садибах зеленого
туризму від 50 грн. за добу.
Транспортне сполучення
Залізничним транспортом: поїздом з м. Києва, м. Львова, м. ІваноФранківська, м. Рахова.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Івано-Франківська та м. Коломиї. Є
прямі рейси з м. Львова та м. Чорткова (Тернопільська область).
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-09 до с. Татарів, далі автомобільним шляхом Р 24.

Важлива інформація:
Рятувальна служба:
Ворохтянський ГПРП, тел. (03434) 4 11 49;
Яремчанський ГПРП, тел. (03434) 2 22 01;
Код для міжміського зв’язку: 03434

