Поляниця
Поляниця – село, розташоване на висоті 920 метрів над рівнем моря.
Колись поселення називалося Поляниця-Поповичівська. Перша письмова
згадка належить до 1820 року.
Сьогодні Поляниця – село, що інтенсивно розвивається від часу побудови
гірськолижного курорту «Буковель», адже до підйомників пішки можливо
дійти усього за 20 хвилин. Тут існує великий асортимент послуг – харчування,
проживання, оренда лижного спорядження. «Буковель», розташований на п'яти
горах: Довга (1372 м), Буковель (1127 м), Бульчиньоха (1455 м), Бабин
Погар (1180 м), Чорна Клева (1241 м). Завдяки цьому курорт має більш ніж
53 км трас всіх рівнів складності. Траси проходять на спеціально підготовлених
схилах із трав'яною основою. Всі обладнані сніговими гарматами та захищені
від прямого сонячного проміння. Траси готують для катання спеціальною
снігонапилювальною та сніготрамбувальною технікою. Освітлення трьох
схилів дозволяє кататися у вечірній час.
Основні лижні траси:
56 трас, довжина від 300 до 2353 м.
Витяги:
16 витягів (у т.ч. 11 чотирикрісельні, 1 трикрісельний, 1 двокрісельний, 1
бугельний, 2 мультиліфти), пропускна здатність 34700 ос./год.
Вартість абонементів на катання в касах курорту Буковель на сезон 2014-2015

1 спуск впродовж сезону, крім періоду "Святковий" ("Всі дні"), пн-нд - 22 грн.
1 спуск у період "Святковий", з 29 грудня до 7 січня - 28 грн.
3 год. впродовж сезону, крім періоду "Святковий" ("Всі дні"), пн-нд - 315 грн.
3 год. у період "Святковий", з 29 грудня до 7 січня - 375 грн.
1 день впродовж сезону крім періоду "Святковий" ("Всі дні"), пн-нд - 420 грн.
1 день у період "Святковий", з 28 грудня до 7 січня та 8-9 березня - 495 грн.
Умови катання на гірськолижному курорті Буковель:
Абонементи на 3 год. починають відрахунок часу з моменту першого
проходження турнікету (а не з 9.00 чи 13.00 год.)
Знижка по акції «Ранкова» в будні дні (пн-чт) становить 40%. У пт-нд та в сезон
«Святковий» знижка становить 20% Сезон "Святковий" в 2014-2015 році
триває: 29 грудня - 7 січня.
Всі абонементи включають вечірнє катання до 19.30, навіть по акції "Ранкова".
Для вечірнього катання відкриті 3 підйомники, решта працюють до 16.30 год.
Кількість абонементів обмежена, замовляти варто завчасно
Вартість навчання з інструктором: 450 грн. за дві години навчання, діти до 5
років - за 250 грн. за годину.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця
- церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- поховання австрійських воїнів ;

- садиба-музей «Гражда»;
- найбільше штучне озеро України.
Харчування
У Поляниці є велика кількість ресторанів, бістро, піцерій, кафе, барів.
Вартість проживання: готелі від 500 грн. за добу, садиби зеленого туризму від
250 грн. за добу.
Проживання
У Поляниці та на «Буковелі» є величезна кількість садиб, готелів,
відпочинкових комплексів та гостинних дворів, котеджних містечок і шале.
Транспортне сполучення
Залізничним транспортом: поїздом до м. Івано-Франківська, с-ща Ворохти,
с. Татарова, далі автобусом.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Івано-Франківська, м. Тернополя,
м. Львова тощо.
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-09 у напрямку м. Яремче та с. Татарів, далі до с. Поляниця.
Важлива інформація:
Рятувальна служба:
Ворохтянський ГПРП, тел. (03434) 4 11 49;
Яремчанський ГПРП, тел. (03434) 2 22 01;
Код для міжміського зв’язку: 03434

