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Пішохідні мандрівки
- найдавніший спосіб
подорожування.
Відчути себе античним
мандрівником дозволяють
віковічні гірські ландшафти,
що відкриваються кожному,
хто бажає помилуватися
ними.

Дух карпатських
стежок є особливим:
час уповільнюється,
синхронізуючись із
пішою ходою, думки
впорядковуються, дихання
стає розміреним, кровообіг
інтенсивнішим, у настрої
беруть гору життєрадісні
мотиви.

Впродовж подорожі по
обидва боки українськорумунського кордону Ви зустрічатимете щирих та привітних місцевих мешканців
– гуцулів, які ведуть лише їм
одним властивий автентичний спосіб життя.

Живучи віддалено від великих промислових центрів,
карпатські горяни споживають їжу, виготовлену традиційним способом з продуктів дарованих високогірною
природою. Унікальні карпатські страви можна скуштувати в гуцульських родинах
і традиційних гуцульських
колибах. Самобутні архітектура, одяг, обряди, ремесла
та музичні традиції гуцулів
відкриються для вас впродовж мандрівок і дозволять
перейнятись духом Карпат
ще дужче.
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Карпати – це виняткова можливість отримати задоволення на увесь рік, доступна, як
бувалим пішохідним туристам, так і початківцям.
Пішохідні мандрівки в Карпатах – чудова нагода не тільки
для дорослих, а й дітей оздоровитися цілющим карпатським повітрям, вихлюпнути
надлишок енергії та доторкнутися до світу дикої природи.

Карпати є благодатним полем
дослідження для професійних географів, біологів, екологів, істориків, етнографів,
народознавців, представників інших сфер пізнання.
Вони є джерелом натхнення
та яскравих сюжетів для майстрів пензля та пера.

І фотографи-аматори, й професіонали об’єктиву можуть
отримати сотні ексклюзивних кадрів з життя місцевих
мешканців та дикої природи
впродовж лише однієї мандрівки.
Для любителів активного відпочинку Карпати - ідеальний
плацдарм. Під час вакацій Ви
можете поєднувати розмірену пішохідну мандрівку з трекінгом гірськими стежками,
мандрівкою на гірському велосипеді, сплавом гірською
річкою, спуском на гірських
лижах та іншими екстремальними способами відпочинку.
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Новачкам не слід остерігатись
пішохідних мандрівок
Карпатами – достатньо мати
зручне та витривале взуття,
надійний дощовик та велику
любов до природи. Необхідне
детальне спорядження, за
потребою, Вам завжди доберуть
місцеві гіди чи господарі
сільських осель.

- Наплічник (рюкзак);
- Ізолюючий килимок;
- Спальний мішок;
- Змінне взуття та шкарпетки;
- Верхній водонепроникний
одяг (бажано пончо, що одягається також на рюкзак), теплий
светр чи куртка, шапка;
- Ліхтарик та батарейки до нього;
- Компас, карта та інші прилади
для орієнтації на місцевості;
- Індивідуальна аптечка
та засоби гігієни;
- Два казанки;
- Намет;
- Сірники (їх варто завчасно захистити від води) або запальничка;
- Газовий примус для походів у
високогір’ї, сухий спирт;
- Мінімальний харчовий набір:
консерви, хліб, пляшка води,
плитка шоколаду;
Якщо Ви збираєтеся вирушати
у високогір’я, обов’язково
повідомте про це місцеву
рятувальну службу (контакти
ви знайдете на мапі). У
рятувальників Ви також зможете
проконсультуватися щодо
доцільності вибору маршруту,
очікуваних погодних умов та
інших важливих деталей для
безпечного походу.
То ж ласкаво просимо
у літні Карпати!
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Ви в жодному випадку не розчаруєтеся у пішохідному поході, проте якщо Ви обираєте тривалий маршрут вперше, то Вам
знадобляться такі речі:
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