ЯБЛУНИЦЯ
Яблуниця – відомий високогірний гірськолижний курорт (960 м над рівнем
моря), розташований на кордоні Карпатського національного природного парку, по
обидві сторони від автомобільного шляху Н-09 (Львів – Івано-Франківськ –
Мукачево), яка прямує на Закарпаття.
Неподалік села Яблуниця розміщені відомі туристичні центри - Буковель (12 км)
та Яремче (35 км). У межах цього населеного пункту розташований один з
головних перевалів Українських Карпат – Яблуницький. Він відіграє важливу роль
в транспортному сполученні України з Центральною та Західною Європою. Він
розташований на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей та з’єднує
долини річок Прут і Чорної Тиси. З Яблуницького перевалу відкриваються гарні
краєвиди на вершини гір Синяк, Хом'як, Довбушанка, Говерла, Петрос, Близниці.
Село вперше згадується в 1643 році, тут розміщувався заїжджий двір дорогою до
Угорщини. Його назва походить від назви однойменної гори або від місцевої річки
Яблінки. Особливістю села є те, що воно розділене не на вулиці, а на кутки
(райони). Яблуниця має славу села довгожителів: багатьом його мешканцям вже за
сто років.
На схилах найближчих гір прокладено достатню кількість різноманітних трас,
рівень складності яких позначено синім та червоним кольором.
В Яблуниці можна відпочити будь-якої пори року. Взимку вона приваблює, в
першу чергу, любителів гірськолижного спорту, а влітку туристів в Яблуницю
«запрошують» природа Карпат, чисте гірське повітря, різноманітні екскурсії та
недорогі ціни на проживання.
Звідси беруть свій початок численні туристичні маршрути по Карпатах. У складі
групи можна здійснити сходження на вершини гір Петрос, Говерла, Магура,
Хом'як.
Основні лижні траси:
траса "Чешка" – довжина 900 м;
траса "Динамо-1" – довжина 900 м;
траса "Кооперативна" – довжина 860 м;
траса "Млинці" – довжина 400 м;
траса "Корова" – довжина 200 м;
траса "Коза"– довжина 650 м.
Витяги (бугельні):
«Чешка» – довжина 1000 м;
«Динамо-1» – довжина 1000 м;
«Кооперативний» – довжина 1000 м;
«Корова» – довжина 200 м;
«Коза» – довжина 650 м.
Вартість послуг підйомників: від 8 грн.
Вартість прокату лижного спорядження: від 150 грн.
Найближчі туристичні об'єкти та цікаві місця (атракції)
- церква Успіння Пресвятої Богородиці (XVIII ст.);

- гора Хом'як – фігура Пресвятої Діви Марії;
- Яблуницький перевал (910 н.р.м.)
- стовпи, що позначали територію польсько-чеського кордону до 1939 року;
- братська могила воїнів Карпатської України, які загинули 1939 року.
Харчування
Яремчанщина має велику кількість закладів харчування, які радо нагодують гостей
краю. Серед них варто назвати ресторани «Батьківський поріг», «Беркут»,
«Горгани» тощо.
Проживання
Житло в Яблуниці пропонують численні готелі, приватні садиби та бази
відпочинку.
Вартість проживання: готелі від 250 грн. за добу, садиби від 100 грн. за добу.
Транспортне сполучення
Залізничним транспортом: поїздом до с-ща Ворохта, с. Татарів, далі автобусом.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Івано-Франківська, м. Рахова,
м. Мукачево.
Власним автотранспортом: Яблуниця розташована на автомобільному шляху
Н-09.

Важлива інформація
Рятувальна служба:
Яремчанський ГПРП (03434) 2-22-01, 2-22-04, 4-41-65;
Ворохтянський ГПРП (03434) 4-11-49, 4-13-97;
Код для міжміського зв'язку: 03434.

