КОСІВ
Косів – гірськолижний курорт розташований на г. Михалкова (812 м над
рівнем моря). Це старовинне місто (перша історична згадка – 1424 р.)
розташоване у південній частині Івано-Франківської області на березі річки
Рибниця. Косів славиться багатством природи, мінеральними джерелами,
гостинністю, а також самобутністю народних звичаїв та традицій.
Косівщина – край майстрів декоративно-прикладного мистецтва,
народних умільців – хранителів старовинних традицій гончарства, ковальства,
різьби по дереву, розпису, вишивки, ткацтва, ліжникарства, писанкарства тощо.
На відпочинку у Косові обов’язково відвідайте знаменитий Косівський базар.
Тут представлений величезний асортимент гуцульських виробів і сувенірів
ручної роботи.
На Косівщині можна відпочивати в будь-яку пору року. На
відпочиваючих чекають численні пішохідні та веломаршрути, екскурсії,
майстер-класи, відвідування музеїв, відпочинок на воді (купання, рафтинг),
підкорення гірських вершин, збирання грибів та ягід тощо. Взимку можна не
тільки покататися на лижах та сноуборді, але й помилуватися засніженими
вершинами Карпатських гір.
Основні лижні траси:
Гірськолижна траса – довжина 1200 м.
Витяги:
Канатно-бугельний на г. Михалковій – довжина 900 м, пропускна здатність
600 ос./год.
Вартість послуг підйомника: від 8 грн.;
Вартість прокату лиж: від 50 грн.;
Вартість послуг інструктора: від 50 грн.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця (атракції):
- міська гора (450 м);
- водопад Косівський Гук;
- сірководневе джерело;
- музеї;
- косівський сувенірний ринок;
- дендропарк санаторію «Косів»;
- г. Михалкова.
Харчування:
Косівщина має достатню кількість закладів харчування на різний смак і
гаманець, але особливість всіх закладів – страви гуцульської кухні.
Найпопулярніші – ресторан «Водограй», «Гражда», «Старий Косів», «Бабай».
Проживання:
Житло пропонують численні готелі, садиби сільського зеленого туризму та
санаторії.
Вартість проживання: готелі від 150 грн. за добу, садиби від 120 грн. добу.

Транспортне сполучення:
Залізничним транспортом: до найближчої залізничної станції – м. Вижниця
(Чернівецька область), далі автобусом.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Коломиї та м. Івано-Франківська. Є
прямі рейси з м. Києва і м. Львова.
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-10 у напрямку м. Коломиї, далі на м. Косів автомобільним шляхом Р 24.
Важлива інформація:
Рятувальна служба:
Косівський АРП, тел. (03478) 2 16 77;
Верховинський АРП, тел. (03432) 2 19 41, 2 19 71, 096 372 44 00;
Код для міжміського зв’язку: 03478.

