Яремче
Яремче – один із найвідоміших курортних центрів України, який
розташований на висоті 585 метрів над рівнем моря. До складу Яремча входять
колись окремі села Дора і Ямна. Сьогодні місто є адміністративним центром
Яремчанської міської ради, до складу якої входять селище Ворохта, села
Микуличин, Татарів, Яблуниця та Поляниця.
Яремче засноване в 1787 році і є досить молодим містом, на відміну від
старовинних сіл, які його оточують. Проте це не завадило йому стати
найпопулярнішим курортом та туристичним центром Гуцульщини.
Гірськолижні траси:
- траса – довжина 200 м;
- траса – довжина 300 м.
Належать гірськолижному комплексу Багрівець.
Витяги:
Бугельний – довжина 250 м.
Найближчі туристичні об’єкти та цікаві місця
- водоспад «Пробій»;
- водоспад «Дівочі сльози»;
- ресторан «Гуцульщина»;
- стежка, скелі і камінь Олекси Довбуша;
- сувенірні ринки;
- вольєрне господарство (міні-зоопарк);
- екотуристичний візит-центр Карпатського національного природного парку;
- музей екології та етнографії Карпатського краю;
- музей ім. Митрополита Андрея Шептицького;
- монастир Св. пророка Іллі (1935 р.);
- церква Успення Пресвятої Богородиці (ХІХ ст.);
- церква святого Івана Милостивого (1663 р.).
Харчування
У Яремчі є багато ресторанів, пабів, бістро, де пропонуються традиційні
гуцульські страви та смачні страви класичного європейського меню.
Проживання
Яремче пропонує широкий вибір місць для проживання: від сімейних
пансіонатів і садиб до великих сучасних готелів, обладнаних спа – і конференццентрами. Готелі Яремче пропонують житло дешевше, ніж на курорті Буковель,
ще нижчі ціни у приватних садибах та віллах.
Вартість проживання: готелі від 350 грн. за добу, садиби зеленого туризму від
150 грн. за добу.
Транспортне сполучення
Залізничним транспортом: поїздом з м. Києва, м. Львова, м. Івано-Франківська
та м. Коломиї.

Автобусним транспортом: автобусом з м. Івано-Франківська, м. Львова,
м. Ужгорода тощо.
Власним автотранспортом: Яремче розташоване на автомобільному шляху
Н-09.
Важлива інформація
Рятувальна служба:
Ворохтянський ГПРП, тел. (03434) 4 11 49;
Яремчанський ГПРП, тел. (03434) 2 22 01;
Код для міжміського зв’язку: 03434.

