ТЮДІВ
Тюдів – гірськолижний курорт в Карпатах (430 м над рівнем моря). Село
розташоване на лівому березі річки Черемош на території Національного
природного парку «Гуцульщина». Засноване у 1593 році. У Тюдові
надзвичайно мальовнича природа, мішані ліси – чудові місця для піших та
кінних прогулянок. Також особливістю села є наявність великої кількості
етнічних гуцульських хатин, збудованих понад сотню років тому в
традиційному гуцульському стилі.
Але все ж таки найпопулярнішим місцем відпочинку залишається
Сокільська скеля – одна з найкрасивіших пам’яток природи Гуцульщини.
Сокільська скеля – геологічна пам’ятка природи, яка розташована на березі
річки Черемош практично на межі Івано-Франківської та Чернівецької
областей. За розмірами скеля сягає 250 метрів в довжину і близько 100 метрів у
висоту. Скелясте урвище утворилось внаслідок ерозійної дії річки, в результаті
маємо наочний приклад, як насправді вода точить камінь. Важко повірити, але
вік скелі сягає приблизно 25 мільйонів років. Наприкінці ХІХ століття,
ймовірно у 1896 році, біля південної частини скелі місцеві жителі встановили
монумент у вигляді обеліска на честь Тараса Шевченка. Це був один з перших
пам’ятників Кобзареві не тільки на Гуцульщині, а взагалі на території Західної
України. Під час Першої світової війни його було зруйновано, але в 1990 році
відновлено. Тут можна відпочивати як влітку, так і взимку. Гірськолижні траси
розміщені на схилах гори Сокільська.
Основні лижні траси:
траса для початківців – довжина 400 м;
траса середньої складності – довжина 600 м;
траса «Червона» – довжина 800 м.
Готується до запуску професійна траса довжиною 1500 м.
Витяги:
Бугельний – довжина 800 м, пропускна здатність 100 ос./год.
Вартість послуг підйому: від 7 грн.;
Вартість прокату лиж, сноубордів: від 80 грн.;
Вартість послуг інструктора: від 50 грн.
Готується до запуску крісельний витяг (1500 м).
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця (атракції):
- Сокільський хребет (873 м);
- Хоминський хребет (879 м);
- пам’ятник Т.Г.Шевченку.
Харчування:
Є декілька закладів харчування, які пропонують українську, європейську кухня,
а також національні гуцульські страви.
Проживання:
Найближчим закладом проживання є туристично-оздоровчий комплекс
«Сокільське», місцеві жителі пропонують приватні будинки чи окремі кімнати.
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готелі

від

200

грн.

за

добу;

садиби

від

Транспортне сполучення:
Залізничним транспортом: поїздом до м. Івано-Франківська, м. Коломиї або
м. Чернівці, звідти до м. Косова автобусом.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Косова до с. Тюдова.
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-10 в напрямку м. Коломиї, далі до м. Косова і у с. Тюдів. З м. Чернівці
автомобільним шляхом Т 2601 на м. Вижницю, далі до с. Тюдів.
Важлива інформація:
Рятувальна служба:
Косівський АРП, тел. (03478) 2 16 77;
Вижницький АРП, тел. (03730) 2 27 39, 067 342 04 98;
Код для міжміського зв’язку: 03478.

