


2 Гірськолижний курорт «Мигово» 

1 Гірськолижний центр «Пилипець» 

3 Гірськолижний курорт «Славське» 

5 «Буковель» 

4 Гірськолижний курорт «Драгобрат» 





Маршрути для автомобілів 



Скі - пас – електронний пропуск на підйомники  

Скі-паси. На курорті працює 7 підйомників. За один підйом для одного дорослого на 
крісельному підйомнику - 70 грн, абонементи на день - 400 грн, в святкові дні - 550. 
Вартість за два дні - 700 грн. 
Прокат спорядження коштуватиме від 70 грн/день для дорослих.  
Житло. Готелі неподалік підйомників коштують від 400 грн/добу за двоспальний номер. 
Люксовий номер стартує від 1000 грн/добу. Винайняти цілий будинок коштує від 1000 
грн/добу. Можна знайти і економ-варіант за 200 грн/добу.  
Харчування. На території курорту є декілька недорогих закладів з комплексними 
обідами та піцерії. Середній чек - близько 200 грн. Часто у вартість номеру чи кімнати 
входить сніданок та вечеря. Біля підйомників є декілька продуктових магазинів. Однак 
різноманіттям закладів Пилипець похвалитись не може. 
Мінімальна вартість відпочинку для двох людей на три дні: 3800 грн 
 





 



Маршрути для автомобілів 



Скі-паси. Вартість одного підйому коштує 30-35 грн, залежно від днів тижня. Абонемент на один 
день коштує 450-500 грн. За три години катання доведеться заплатити 300-350 грн. За годину - 
150 грн. 

В Мигово також можна покататись на сноутюбах. Це неконтрольований спуск на надувних 
“ватрушках” по спеціальній трасі. Оренда за добу - від 450 грн. 

Прокат спорядження. Вартість оренди повного комплекту спорядження на один день - від 150 
грн. Окремо можна також взяти лижі та сноуборд. Біля підйомників є декілька пунктів прокату. 

Житло. Ціни в готелях на номери класу “стандарт” починаються від 1000 грн/номер. На 
приватних садибах та в гостьових будинках можна знайти кімнати від 300 грн за двох людей. 
Розкішний двоспальний люкс із видом на гори можна орендувати від 1300 грн/добу. 

Харчування. В більшості готелів є ресторани, в яких можна пообідати та відпочити. На території 
курорту також є декілька невеликих колиб чи кафе, де годують комплексними обідами. Ціни там 
порівняно невисокі – в межах 100 грн за комплексний обід.  

Мінімальна вартість відпочинку для двох людей на три дні: 4900 грн 
 





 





 

Маршрути для автомобілів 



Скі-паси. Ціна за один підйом становить 30-60 гривень. Абонемент на цілий день коштує від 200 до 500 грн, 
залежно від днів тижня та від туристичних комплексів, які пропонують паси. 

Прокат обладнання. Ціни на оренду повного комплекту спорядження коливається від 100 до 170 грн на добу 
для дорослих. Для дітей - від 70 грн. 

Також можна взяти в оренду санки - за 70 грн/день. Деякі комплекси пропонують в оренду снігоходи. 

Житло. Жити у Славську можна безпосередньо на гірськолижних курортах. Але ціни там не досить 
демократичні. Вартість двоспального номера “економ” класу коштує від 980 грн, а  “люкс” - від 1800 грн. В 
новорічно-різдвяний період ціни підвищують на 30%. 

Дешевше обирати приватні котеджі в Славську. Ціни за одну добу теж різні, залежить від розташування та 
умов. В гостьових будинках можна знайти житло і за 150 грн/добу без харчування. Сніданок та вечеря 
коштуватимуть ще близько 100-150 грн.  

Харчування. Ціни на обіди на Драгобраті середні, як для гірськолижного курорту. Біля підйомників багато 
колиб, де пропонують комплексі обіди. Середня ціна за основну страву - 60-70 грн. У готелях можна знайти 
також і дорожчі заклади.  

Мінімальна вартість відпочинку для двох людей на три дні: 2970 грн 

 





Таймлапс Славське 



 



 

Маршрути для автомобілів 



Скі-паси. Залежно від висоти та підйомників, ціни коливаються від 15 грн до 50 грн за 
один підйом. Безліміт на день на усі підйомники - 500 грн. 

Прокат обладнання. Орендувати комплект спорядження з лижами або сноубордом 
на день коштує 100-150 грн для дорослих та 80 грн для дітей. Також можна додатково 
замовити інструктора - 300 грн за годину. 

Житло. Двоспальний номер “стандарт” на території самого курорту в несвятковий 
період коштує близько 1000 грн за добу на двох. Це включно із дворазовим 
харчуванням, а до підйомників від готелю не більше 200 метрів. 

Трохи далі від підйомників ціни на житло розпочинаються від 600 грн за двоспальний 
номер “стандарт”. Є також бюджетні хостели - від 200 грн/місце у шестимісному 
номері. 

Харчування. Ціни на обіди на Драгобраті середні, як для гірськолижного курорту. Біля 
підйомників багато колиб, де пропонують комплексі обіди. Середня ціна за основну 
страву - 60-70 грн. У готелях можна знайти також і дорожчі заклади.  

 

Мінімальна вартість відпочинку для двох людей на три дні: 3800 грн 

 









Маршрути для автомобілів 



Скі-паси. На Буковелі працює 16 підйомників, які під’єднані з усіма трасами. Ціни тут приблизно на 
20-30% вище, ніж на інших карпатських курортах. А в святковий період з 2 по 6 січня ціни 
підростають ще приблизно на 30%. 

Один підйом коштує 250 грн. Абонемент на один день - 975 грн, на святковий період - 1270 грн. За 
триденний абонемент на Буковелі потрібно заплатити 2485 грн в звичайні дні та 3235 грн на свята. 

Прокат обладнання. На Буковелі можна орендувати обладнання різних цінових категорій: від класу 
А - сучасне преміум спорядження та до класу Е - економ-варіант обладнання, якому вже кілька 
років. Також є спорядження для дітей. Оренда лижного спорядження на один день коштує 390 грн 
за високий клас та 75 - за економ.  

Житло. Готелі на території самого курорту досить дорогі. Економ-номер на двох людей коштує 
близько 1500 грн/ніч. В новорічний  період ціни зростають мінімум на 30%. Двоповерхова вілла на 8 
людей коштує понад 11 тисяч грн за добу. 

Харчування. На самому курорті в Буковелі багато різних закладів - як бюджетні вареничні, так і 
дорогі розкішні ресторани. Але ціни навіть в найдешевших закладах досить високі. Середній чек на 
обід - 600-700 грн за двох людей без алкоголю. 

Трошки далі від самого Буковелю ціни менші. Наприклад, в Поляниці можна знайти заклади, де за 
комплексний обід просять близько 100 грн. Часто власники гостьових будинків та садиб за додаткові 
гроші можуть готувати сніданок та вечерю.  

Мінімальна вартість відпочинку для двох людей на три дні: 7140 грн 

 








