ЯВОРІВ
Яворів – невеличкий гірськолижний курорт в Карпатах (75 м над рівнем
моря). Це мальовниче гуцульське село з славною історією та відомими
мистецькими традиціями. Перша письмова згадка датована 1694 роком.
Яворів – відомий осередок гуцульського народного декоративно-прикладного
мистецтва. Тут зберігаються історична спадщина, своєрідний народний побут,
поетичний та музичний фольклор, звичаї, традиції. Яворів здавна славиться
своїми народними умільцями, золоті руки яких творять прекрасні різьблені
вироби з дерева, вишивають рушники, виготовляють веселкові барвисті
ліжники, розписують писанки. У Яворові жили і творили основоположники
гуцульської плоскої різьби по дереву Шкрібляки та Корпанюки.
У Яворові є можливості для круглорічного відпочинку. Для цього
розроблені пішохідні та кінні маршрути до відомих історичних місць та
пам’яток природи, до садиб-музеїв відомих майстрів, до садиб мешканців села,
які займаються народними художніми промислами. Село Яворів розташоване
на туристичному маршруті «Зелене кільце Карпат» (Івано-Франківськ –
Коломия – Косів – Яворів – Криворівня – Верховина – Ворохта – Буковель –
Яремче – Івано-Франківськ).
Основні лижні траси:
Гірськолижна траса – довжина 400 м.
Витяги:
Канатно-бугельний – довжина 350 м., пропускна здатність 100 ос./год.
Вартість послуг підйому: від 7 грн.;
Вартість прокату лиж: від 50 грн.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця (атракції):
- стародавнє кам’яне святилище «Терношорська Лада»;
- церква Успіння Пресвятої Богородиці та дзвіниця (ХІХ ст.);
- г. Стоянів;
- водоспад «Яворівська Ніагара»;
- форельні господарства.
Харчування:
Є декілька закладів харчування, які пропонують українську кухню, але
найпоширенішим закладом вважається ресторан «Бабай», який збудований в
етнічному гуцульському стилі та пропонує страви традиційної гуцульської
кухні.
Проживання:
Місцеві жителі пропонують приватні будинки чи окремі кімнати. Найкраще
поселятися у м. Косові.
Вартість проживання: готелі від 200 грн. за добу; садиби від 150 грн. за добу.
Транспортне сполучення:

Залізничним транспортом: поїздом до м. Івано-Франківська або м. Коломиї,
далі автобусом до м. Косова і с. Яворів.
Автобусним транспортом: автобусом з м. Косова або з с-ща Верховина до
с. Яворова.
Власним автотранспортом: з м. Івано-Франківська автомобільним шляхом
Н-10 в напрямку м. Коломиї, далі автомобільним шляхом Р 24 до м. Косова і у
с. Яворів.
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.

