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Найпопулярніший вид активного туризму в Карпатах. У «Туристичній енцик-
лопедії» Ви знайдете марковані маршрути, більшість з яких не вимагає спе-
ціальної фізичної підготовки і є одно- або дводенними. Для інших походів 
радимо початківцям скористатися послугами гіда-провідника. І, звичайно ж, 
такі заходи найкраще здійснювати в теплу пору року.
Послуги гідів надають:
Вовчик Віталій (097) 748-25-20
Костяк Юрій (097) 933-19-76 
Колесніков Мирослав (067) 312-42-15

Пішохідний туризм

Солотвино
За своїми лікувальними властивостями вода соляних озер Солотвино ана-
логічна до вод Мертвого моря. Грязі дають позитивний ефект при лікуванні 
серцево-судинної системи, залишкових явищах флебітів, тромбофлебітів, 
органів руху, нервової системи, урологічних захворювань, псоріазу та ін. На 
базі соляних шахт проводять лікування хворих на бронхіальну астму й інші 
алергічні захворювання. Медичні показання до спелеотерапії: бронхіальна 
астма легкого та середнього ступенів, хронічні захворювання дихальних 
шляхів, алергічні захворювання дихальних шляхів і ЛОР-органів, алергічні 
дерматити, екземи, псоріаз. 

Лази
Мінеральна вода відноситься до сірководневих гідро-карбонат-натрієвих сла-
бомінералізованих вод і має широкий спектр показань для лікування захво-
рювань органів кровообігу, опорно-рухового апарату, периферійної нервової 
системи. Методи лікування: сірководневі ванни, масаж.

Лікування та оздоровлення

Кінний туризм
Як правило, в кожному селі є можливості поїздити верхи. Найчастіше коней, 
яких не використовують у господарстві в міжсезоння, пропонують як атрак-
цію для туристів. У таких випадках найпридатнішою для навчання та кінних 
прогулянок є місцева порода «гуцулики» – спокійні низькорослі й витривалі 
коні.

Головне застереження стосується часу. Офіційно Закарпаття живе за Київсь-
ким часом, а насправді – за європейським (його називають місцевим або 
«місним»). Тому не дивуйтеся, почувши «шість Києва» або «п’ять місного» – 
у перекладі мовою жителів решти України це означає шосту годину.
Побачивши на магазинах продовольчих товарів вивіску «АВС» мандрівники 
можуть подумати, що це назва мережі місцевих мінімаркетів. Насправді АВС 
в Угорщині називають невеликі універсальні магазини, тож це можна вважати 
загальною назвою. Цілодобові магазини є на АЗС «ОККО», «WOG».
Великі міста мають добре транспортне сполучення, чого не можна сказати 
про віддаленіші населені пункти. Маршрутний транспорт розрахований 
на потреби місцевих жителів і курсує до певної години ввечері (іноді це може 
бути сьома або восьма), тому подбайте про своє повернення і дізнайтеся про 
останній рейс, а краще передостанній.
Більшість садиб та готелів пропонує власні транспортні послуги. Трансфер 
із вокзалу досить часто входить у вартість проживання. Таксі у невеликих 
містах зазвичай мають низькі тарифи, але вартістю проїзду варто поцікави-
тися перед поїздкою.
Районні траси переважно у доброму стані, сільські ж дороги можуть бути як 
дуже добрими, так і дуже поганими. 

Практична інформація

Укртелеком, інтернет (Wi-Fi)
м. Тячів, вул. Незалежності, 28 
(03134) 3-20-74, 2-14-19, 3-37-81 
7:00-22:00
смт. Солотвино, вул. Терека, 42 
(03134) 5-62-64 
8:00-13:30, СБ 8:00-12:30, НД – вихідний
Пошта
м. Тячів, вул. Незалежності, 28
(03134) 2-13-71
8:00-17:00, СБ 8:00-14:00, НД – вихідний
смт. Солотвино, вул. Ленінградська
(03134) 5-61-42
смт. Усть-Чорна, вул. Верховинська
(03134) 3-61-32

Зв’язок


