
Місце зупинки 

Готель “Князь Олег” 
Cучасний 2-поверховий комплекс: готель на 

11 кімнат (23 ліжка), ресторан з банкетним 
залом, Колиба, конференц-зал, сауна, 
більярд. Територія охороняється 24 години. 

Опалювання та гаряча вода 24 години. 
150-500 грн. 
м. Долина, вул. Обліски, 38-а  
Teл. +38 (03477) 2-77-22  

+38 (050) 373-22-13 - бронювання номерів  
E-mail: hotel-oleh@ukr.net 
WWW: http://www.kniaz-oleg.com  

 
 

Готельно-відпочинковий комплекс 
“Софія” 
Сучасна 3-поверхова будівля.10 кімнат (21 
ліжок). Ресторан з "Зимовим садом". 
Територія охороняється 24 години. 
Опалювання та гаряча вода 24 години. 180-

300 грн. 
м. Долина, вул. Обліски, 70  

Teл. +38 (03477) 2-75-95  
+38 (050) 433-01-00  

Готель “Мотель” 
3-поверховий готель на 10 кімнат (20 осіб), 
з кімнатою для прийомів та відпочинку. 

140-200 грн. 
вул. Б. Хмельницького,  67-a  

Teл. +38 (050) 433-58-35, (050) 920-41-76, 
(050) 904-80-77  
+38 (03477) 2-50-71  

 

Лікувально-оздоровчий центр 
“Карпати” 
Заклад налічує 42 кімнати (89ліжок), 2 

кафе, конференц-зал, кімнати для лікування 

та колибу. 
170-570 грн. 
с. Новоселиця 
Teл.:+38 (03477) 2-77-17  
E-mail: turkarpaty@gmail.com  
WWW: http://www.lok-karpaty.com/  

Як доїхати до Долини 
 
Найб л иж ч і  зал і з н ич н і  с тан ц і ї 
знаходяться в м. Стрий (60 км) та м. 
Івано-Франківськ (80 км).  Автобусом зі 
Стрия - 45 хв., автобусом зі Львова -2,5 
год. 
 
Автомобілем: їхати по трасі Н - 10 
(Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці) до 
м. Долина. 

Чому саме Долина 

 
Долина оточена мальовничими пейзажами. Це 
чудове місце, щоб провести кілька днів,  
насолоджуючись відпочинком. Люди тут 
привітні, щедрі та гостинні.  Всього 30 хвилин 
їзди на таксі — і ви на березі гірської річки у селі 
Мізунь чи насолоджуєтеся краєвидами 
подорожуючи гірськими стежками Мислівки. Ви 
можете поласувати смачними стравами 
української традиційної кухні в численних 
колибах і  ресторанах або просто посидіти та 
поспостерігати за перехожими, насолоджуючись 
улюбленим напоєм. Також радимо завітати до 
музею “Бойківщина”, розташованого в центрі 
міста. У Долині та в навколишніх селах 
проходить багато  фестивалів, які відкриють 
перед вами неповторний світ бойківської 
культури та українських традицій. Приїдьте і 
переконайтесь, що в Долині є все! 
Відпочинкового вам настрою!   

Долина 
Заклади харчування 

Кафе “Брати” 
вул. Промислова, 1, Долина 

тел: (03477) 9-56-27 
Головна траса H-10 

 

Кафе“Мрія” 
вул. Грушевського, Долина 
тел: (03477) 2-82-26 
В центрі міста 

 

Ресторан готелю “Князь Олег” 
вул. Обліски, 38-а, м. Долина  
тел: (03477) 2-77-22 

На шляху до смт. Вигода 

 

Піцерія “Mamma Mia”  
вул. Грушевського 30 A, м. Долина 
тел: (03477) 2-83-62 
В центрі міста 

 

Pizzeria 1 
Хмельницького, 25 A, м. Долина 
тел: (03477) 2-41-51 
Головна траса H-10 

 

Готель “Софія” 
вул. Обліски, 70 , м. Долина 
тел: (03477) 2-75-95 
На шляху до смт. Вигода 

  

 



 

Варто відвідати 

Музей “Бойківщина” 
Розташований в центрі міста.  
Складається з 5 основних відділів: природа, 
історія, культура, побут та етнографія і 
сакральний.   

Це один з наймолодших музеїв на території 
карпатського регіону.  

тел.:(03477) 2-79-00 
http:/museum.dolyna.info/ 

 
Музей Івана Франка 
Експозиції музею розповідають про незабутні 
зустрічі молодого гімназиста з чарівною й 
освіченою донькою місцевого пароха, про 

титанічну творчість велета думки в царині 

національної культури, літератури, публіцистики. 
Тут збережені бойківські хатні старожитності, 
музичні інструменти, давній одяг і взуття. 
с. Лолин 
Долинський район, 77500 

тел.: (03477)5-32-61 
 

Болехівський музей історії  
Музей заснований у 1967 році місцевим 
студентом та ентузіастом Романом Скворієм. 
Поштовхом до колекційної роботи стала 
підготовка до 40-річчя від дня смерті Наталії 
Кобринської, що припадало на січень 1960 року. 
У 1970 р. музей отримав статус народного, а в  

1987 р.  названий музеєм історії.  
Вул. Січових стрільців, 9 
Болехів, 77202 

тел:  (03477) 3-45-00 

 
Еліт таксі (03477) 2-77-07 чи 2-77-77   

Галактика  (03477) 2-77-75 
Афганець  (03477) 2-55-55 

Без назви (03477) 2-82-82   

 

Карпатський трамвай 
Колись вузькоколійка з’єднувала Бойківщину з 
Австро-Угорщиною. Вона прямує вздовж річки 
Мізунька до передгір’я Карпат. Екскурсійний 
трамвай складається з локомотива, який налічує 

12 місць для туристів, а також з двох вагончиків 

на будь-який смак: закритий вагон зі зручними 
сидіннями, так званий вагон-кабріолет, і відкрита 
платформа для веселого відпочинку та 
фотографування.  
Для замовлення подорожі звертайтеся: 
Teл./факс: +38 (034) 77-61-334  

+38 (067) 342-83-89  
E-mail: yackiv@ukr.net 

 
Мислівка 
30 хвилин їзди від Долини на громадському 
транспорті чи таксі. Денний або нічний похід 
промаркованими стежками Фундацією 
“Карпатські стежки” та Долинським туристичним 

клубом. Ви побачите стенд зі схемами 
туристичних маршрутів біля готелю “Ведмідь”. За 

детальною інформацією звертайтесь за 
телефоном (03477) 91-2-73   
E-mail: vedmedif@ua.fm 

 

Мізунь  
Мальовниче, цікаве для туристів село, до якого 
можна доїхати автобусом за 30 хвилин. Біля річки 
є багато хороших місць для плавання та кемпінгу, 

а також невеличкий продуктовий  магазин. 
Місцеві жителі дуже привітні.  
 

Гошівський монастир 
Монастир у Гошеві заснований 1570 р. Це місце 

паломництва для християн з усього світу, які 
приїжджають помолитися перед чудотворною 
іконою Матері Божої. Він вважається однією з 

найцінніших релігігійних, історичних та 
архітектурних пам’яток у Західній Україні.   

 

 
 

Гора Лиса 
Маршрут починається в селі Мізунь. Ви можете 
запитати правильний напрямок будь-кого з місцевих 
жителів. 4 години ходьби в обидва кінці. Досягнувши 
вершини, ви побачите чудовий краєвид і всі 

навколишні села (маршрут не промаркований). 

 

Гора Яйко Ілемське  
10-годинна подорож в обидва кінці з села Мислівка. 
Притримуйтесь маршруту, який веде через долину 
річки. З вершини можна побачити північний хребет 
Аршиці (маршрут промаркований). 

 

Озеро Синевир 
10-годинна подорож в обидва кінці з с. Вишків. 
Озеро Синевир справедливо вважається 

найкоштовнішим природним скарбом Національного 
природного парку "Синевир". Інформацію про 
маршрут дивіться на інформаційному щиті біля 

автобусної зупинки у с. Вишків.  

Скелі Довбуша 
Унікальна історична та природна пам’ятка і  відомий 
туристичний об’єкт. Скелі розташовані біля с. 
Бубнище , 30 хвилин їзди від м. Долина. Вони 
отримали  назву на честь легендарного опришка 

Олекси Довбуша. Цікаві за своєю формою, 
накопиченням величезних каменів, темних ущелин, 
колодязів, таємних ходів. Тут є численні стежки, 
блукаючи якими насолоджуєшся прекрасним 
пейзажем. Біля входу розташована “Колиба”, де ви 

можете скуштувати традиційні українські страви. За 
транспортний проїзд — невелика оплата, а для 

пішоходів вхід вільний.  
 

Музеї 

Таксі  

Одноденні пішохідні маршрути 

Бункер  
У Долині знаходиться повністю відновлений бункер. 
Саме тут 14 січня 1952 р. загинуло багато 
українських героїв. Сьогодні бункер є символом 

свободи і пам’яті всім загиблим борцям за волю 

України.  У середині 1940-х років, бункер служив 
притулком для партизанів Української повстанської 
армії.  

  


