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Калуш − місто обласного підпорядкування, розташова-
не на північному заході Івано-Франківської області, із 67,6 
тис. мешканців, завдячує розвитком своїм предкам, які за-
початкували видобуток солі, пивоваріння, лиття дзвонів та 
створили місту вже на той час славу великого промисло-
вого і культурного центру. Важливим фактором заселення 
краю були поклади солей, відомі на Калущині ще в 1387 
році.

Перша письмова згадка про Калуш була знайдена в 
дванадцятитомнику Галицьких гродських книг (Галицьке 
староство, яке було в той час під Польською короною) і да-
тована 27 травня 1437 р. Мова йшла про «суд у найближ-
чий вівторок після Трійці з участю королівського чоловіка 
Драгуша із Калуша проти Митька із Куроша». З цього часу 
згадка про Калуш все частіше зустрічається в різних зем-
ських книгах. Назва міста правдоподібно походить від сло-
ва «калюші» − назви природних сольових джерел, в яких у 
давнину добували сіль.

До 1549 р. Калуш залишався селом, яке входило до скла-
ду Галицького староства. 1549 р. польський король Сигіз-
мунд Август уповноважує Пелзького воєводу, коронного 
гетьмана і Галицького старосту Миколу Сенявського засну-
вати місто Калуш з відповідною юрисдикцією на самовря-
дування. З цього року Калуш стає «вільним містом» на Маг-
дебурзькому праві. У місті був створений міський магістрат 
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(міська рада). Його очолював бургомістр, якого обирали 
громадяни.

У XV ст. Калуш переживав період розквіту. Місто було 
відоме своїм розвинутим солевидобутком, броварнею та 
виробництвом солоду. Вироблявся бікарбонат натрію, селі-
тра, а на початку XIX ст. була заснована ливарня для вироб-
ництва церковних дзвонів.

За першим поділом Польщі 1772 р. Калуш відходить до 
Австрії, а коли Австрійсько-Угорська монархія розпалася і 
створилася Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР), 
громадяни Калуша встановили міську адміністрацію ЗУНР. 

Більшість населення України попри окупацію інозем-
ними загарбниками розвивала торгівлю, місцеві ремесла і 
свою давню культуру. Місцеві жителі протягом багатьох ро-
ків боролись за свою незалежність. Найбільш яскраві події 
боротьби відбулися під час об’єднання земель України.

Під час Другої світової війни місто було окуповане фа-
шистськими військами (1941-1944). Представники Органі-
зації Українських Націоналістів Української Повстанської 
Армії вели безперервну боротьбу проти окупантів.

Жителі міста Калуша і всієї Галичини з великою радістю 
зустріли демократичні перетворення в 1990-х роках і стали 
основною керівною силою в усіх подіях.

Історія міста багата на знаменні події та вагомі імена. Пи-
шаємось письменниками Антоном Могильницьким, Оле-
сем Бабієм, Михайлом Козорісом, Григорієм Цеглинським, 
художниками Григорієм Смольським, Павлом Ковжуном, 
автором та співаком Іваном Рубчаком... Ще десятки імен ка-
лушан-митців, науковців, літераторів − склали велику куль-

турну спадщину не тільки 
Калуша, але й України.

Сучасний Калуш завдя-
чує розвитком своїм пред-
кам, які започаткували ви-
добуток солі, пивоваріння, 
лиття дзвонів і створили 
місту вже на той час славу 
передового промислового 
центру. Сьогодні − це вели-
кий промисловий і культур-
ний центр Західної України. 
Тут виробляється третина 
всієї промислової продукції 
області й близько 1% про-
дукції України.
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Географічне розташування

Одна з головних переваг міста − його вигідне географічне 
розташування. Добре розвинута транспортна мережа 
поєднує місто, з Центральною Європою та Заходом завдяки 
залізниці та автомобільні дороги. Мережа автомобільних 
доріг з’єднує Калуш зі Львовом (130 км), Ужгородом (280 
км), Києвом (560 км). Ці та інші міста сполучені з Калушем 
також залізницею.

У радіусі 300 км від міста пролягають кордони з 
Польщею (150 км), Угорщиною (300 км), Словаччиною 
(300 км), Румунією (240 км), що дає легкий доступ до країн 
Центральної та Східної Європи.

За 30 км від Калуша, в місті Івано-Франківську, 
розташоване летовище, спроможне регулярно приймати 
важкі транспортні літаки (Боїнг 767, Іл-76, Іл-86).

За характером рельєфу територія міста складається з 
рівнинної частини і гори Височанка (відповідно називається 
і район), названої на честь героя-опришка Семена 
Височана. Поверхня міста розчленована річками Лімниця, 
Сівка, Млинівка. Десята частина міста вкрита лісами.
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МУЗЕЙ ЄВРОМАЙДАНУ та АТО

ВИСТАВКОВА ЗАЛА

КРИЇВКА «ЧЕРЕМОША»

Музей Євромайдану та АТО, що працює в приміщенні 
спілки «Громадське об’єднання Калущини учасників бойо-
вих дій (АТО) на Cході України імені Романа Шухевича». У 
музеї зібрані цікаві експонати, світлини, фрагменти зброї, 
атрибутика та речі, привезені з Майдану та з війни на Сході 
України. 

Даний громадський музей має на меті розповісти про 
калушан, мешканців Калуського району, які брали участь у 
цих історичних подіях, а також увіковічнити пам’ять тих ге-
роїв, які загинули, захищаючи рідну землю.

Виставкова зала заснована у 1992 році, як творчий осе-
редок митців. Основне призначення виставкова діяльність, 
та презентації. Робота з відвідувачами та розвиток в них ес-
тетичного бачення.

Розташована криївка в Підгорецькому лісі (неподалік 
від ЦРЛ). Основне призначення криївки – друк агітаційних 
матеріалів. Поблизу криївки проводили вишколи члени 
ОУН. На цьому місці 6 вересня 1945 р. героїчно загинули 
шестеро підпільників ОУН, що вчинили збройний опір лік-
відаторам Калуського РВ НКВС і підірвалися гранатою, щоб 
не здатися.

Адреса: вул. Сівецька 2
телефон: (068) 483-43-35, (050) 642-22-04

Адреса: вул. Дзвонарська, 5
телефон: (095) 642-08-06 − Турчик Галина Іванівна

Музеї та виставкові зали
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КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ КАЛУщИНИ

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ іСТОРіЇ
і ТРУДОВОЇ СЛАВИ

МУЗЕЙ-ОСЕЛя РОДИНИ і. ФРАНКА

Музей розпочав роботу в грудні 1997 р. у будівлі, яка 
є пам’яткою архітектури і до 1939 р. належала єврейській 
громаді міста. Площа музею — 145 м2. Основа експозиції — 
більше тисячі експонатів, з яких декілька сотень — оригі-
нали.

Експозиція висвітлює історію краю та знайомить відвід-
увачів з етнографічними особливостями регіону. Вона поді-
лена на п’ять розділів: «Географія Калущини. Праісторичні 
часи.», «Наш край під владою Польщі та Австро-Угорської 
монархії», «У роки визвольних змагань», «Новітні часи», 
«Побут та етнографія Калущини».

Одночасно з розвитком хімічної промисловості на 
Прикарпатті в 50-60-ті роки XX ст. почався інтенсивний 
розвиток старовинного міста Калуша, на околицях якого 
залягають великі запаси полімінеральних руд. Наявність 
історичних документів, книг, фотографій про минуле та іс-
торію розвитку солеварень Калуша і бажання ентузіастів 
зберегти історичні цінності дали змогу в березні 1976року 
відкрити музей історії і трудової слави підприємства в од-
ному із залів Палацу культури «Мінерал».

Музей відкрито у 1992 року за рішенням виконавчого 
комітету Калуської міської ради. Приміщення збудоване в 
1935 році сином брата Івана Франка — Омеляном Франком. 
В музеї-оселі відкрито чотири кімнати.

Ініціатором створення музею-оселі в Калуші була внуч-
ка Онуфрія Франка — Оксана, професор та доктор історич-
них наук Національного університету ім. Івана Франка у 
Львові та її син Андрій, кандидат історичних наук та фран-
кознавець.

Адреса: вул. Шевченка, 9
телефон: (066) 210 02 30 - Тимів Іван

Адреса: вул. Івано-Франківська, 22
телефон: (095) 002 67 42 - Мельник Наталя

Адреса: вул. Чорновола, 20 (палац культури «Мінерал»)
телефон: (03472) 6-04-83

контакти: Безуглий Юрій, Ґудзоватий Володимир
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МЕМОРіАЛьНИЙ МУЗЕЙ
«КАЛУСьКА В’яЗНИця»

МУЗЕЙ «іСТОРія РіДНОгО КРАю»

МУЗЕЙ СТАРОжИТНОСТЕЙ ТА іСТОРіЇ

Детальне вивчення історії національно-визвольного 
руху Калущини в XX ст.

Залучення громадськості Калущини до науково-гумані-
тарної сфери діяльності.

Пошук, дослідження, комплектування та експонування 
документальних матеріалів, які розкривають події, факти та 
наслідки терору окупаційних режимів на території Калущи-
ни.

Краєзнавчу спадщину Калущини репрезентує експози-
ція музею за розділами: «Калуш: далеке і близьке», «Мисте-
цтво дзвонарства в родині Фельчинських», «Калуська ста-
ниця братства вояків ОУН-УПА», «Депортація», «Мислимо, 
творимо, перемагаємо…»

Перший у місті музей старожитностей та історії школи. 
Музей створено 29 березня 2011 року Михайлом Гніздов-
ським − вчителем музичного мистецтва та культури. Від-
найдено і зведено експонати з двох областей: Івано-Фран-
ківської та Львівської, − які нині прикрашають колишній 
шкільний підвал. Колекція музею старожитностей сфор-
мувалася тому, що ніколи нічого не викидалось із старо-
винних речей. Приміром, важкі старі жорна, на яких малий 
Михайло допомагав бабусі молоти кукурудзу. У музеї нині 
зберігається бабусине полотно, датоване 1955 роком, вере-
тено, багато вишиванок, зібраних мамою Михайла Гніздов-
ського, кужіль, дергальна та чесальна щітки, витушка, тер-
лиця-витирачка, якою льон вичісували від насіння, глечики, 
сулії, дійнички, маслянки, макітри і ситечко з соломи для 
проціджування молока.

Адреса: вул. Січинського, 5 телефон: (066) 901 30 37

Адреса: вул. Івана Франка, 6  телефон: (03472) 23125
Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Адреса: вул. Коновальця, 4  телефон: (03472) 6-61-94
Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4
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ЕТНОгРАФіЧНИЙ МУЗЕЙ ВИШИВКИ
Й ОДягУ ПРИКАРПАТТя

ЕТНОгРАФіЧНИЙ МУЗЕЙ КАЛУщИНИ

ЕТНОгРАФіЧНИЙ МУЗЕЙ «НАРОДНі СКАРбИ»

У 1989 році вчитель географії Михайло Григорович По-
киданець створив етнографічний музей вишивки й одягу 
Прикарпаття.

У музеї знаходяться унікальні експонати: бойківський 
жіночий одяг (поч. ХХ ст.), глечик (чорна войнилівська кера-
міка, кін. ХІХ-поч. ХХ ст.), глечик з вузькою горловиною (поч. 
ХХст.), ґорсик, вишивані жіночі сорочки, подушки і рушник 
лемківський з вишитим віршем  про Україну, 1950 рік.

Етнографічний музей Калущини був відкритий 8 верес-
ня 1994 року. Засновником і першим завідувачем музею був 
викладач училища Сердюк Валерій Петрович, який органі-
зовував пошукову роботу учнів і викладачів упродовж бага-
тьох років. У музеї зібрано й систематизовано етнографічні 
колекції з речових пам’яток матеріальної культури Бойків-
щини і Прикарпаття XІX поч. XX ст.

1 вересня  2006 року було відкрито шкільний музей  
„Народні скарби”. У результаті пошукової роботи учнів і 
вчителів школи зібрана етнографічна колекція, що стала 
основою фондів шкільної музейної кімнати. Робота музею   
спрямована на  ознайомлення з історією національної ви-
шивки, вивчення історії школи та рідного міста.

Адреса: вул. Хіміків, 20  телефон: (03472) 6-28-73
Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Адреса: вул. Євшана,17  телефон: (03472)  6-64-73
Калуський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей»

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 78  телефон: (03472) 6-18-32
Вище професійне училище № 7
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Історичні сакральні споруди

КОСТЕЛ СВяТОгО ВАЛЕНТИНА
(РКП, 1845р. пам’ятка  архітектури, охоронний № 598)

Римо-католицький храм, що розташований у центральній 
частині міста і є візитівкою Калуша. Даний храм є першою 
мурованою будівлею в місті, яка збереглася до наших днів. 
Костел знаходиться на висоті 315 м над рівнем моря. На всій 
Україні калуський костел має лише один аналог − в містечку 
Глинна Наварія (Львівська область).

Адреса: вул. Шевченка, буд. 10

2

цЕРКВА СВ. АПОСТОЛА АНДРія
(УГКЦ, 1792р. пам’ятка  архітектури, охоронний № 604)

1

Це найстаріша церква в місті Калуші, її історія сягає си-
вої давнини. Церква Христа Спасителя на Загір’ї «стояла 
на передмістю Калуша, за Галицькою брамою − у низині 
«за горою» (Zagorze, пол. мовою, на Загір’ї). Церква була 
дерев’яна. Збудована й посвячена в 1640 році. 

Адреса: вул. Церковна, 14 (житловий масив Загір’я)

2
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цЕРКВА СВ. АРхИСТРАТИгА МИхАЇЛА
(УГКЦ, 1913р. пам’ятка  архітектури, охоронний № 592)

Одна з основних і найстаріших мурованих церков Калу-
ша, що відноситься до греко-католицької єпархії. Храм зве-
дений у 1913 році на місці старої дерев’яної церкви. У Захід-
ній Україні є ще декілька подібних за плануванням церков. 

Адреса: майдан Шептицького, буд. 30

5

КАПЛИця іВАНА хРЕСТИТЕЛя
(кол. − Св. Варвари, ХІХ ст..)

Адреса: вул. Чорновола 

6

цЕРКВА СВяТОгО МИКОЛИ
(УГКЦ, 1888р.)

Одна з найстаріших дерев’яних церков Калуша, основний 
храм мікрорайону Хотінь. Зведений у 1888 році як головна 
сільська церква.

Адреса: житловий масив Хотінь, вул. Сліпого

3

цЕРКВА СТРіТЕННя гОСПОДНьОгО
(УГКЦ, 1898р.)

Один із найстаріших дерев’яних храмів сучасного Калу-
ша, який до середини XX століття був основною церквою 
села Підгірки. Зведено храм у 1898 році, а наступного року 
освячено.

Адреса: вул. Смольського (житловий масив Підгірки)

4

3

5

4

6
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Фестивалі

гАСТРОНОМіЧНИЙ ФЕСТИВАЛь «бігУС»

Фестиваль проводиться традиційно в травні з метою 
збереження, розвитку та популяризації українських 
національних традицій та кухні.

Основними завданнями фестивалю є: 
•	 популяризація народних традицій та  звичаїв; 
•	 популяризація кращих рецептів української кухні; 
•	 підвищення туристичного потенціалу міста; 
•	 пошук і підтримка обдарованих молодих майстрів 

національної кухні; 
•	 створення умов для самореалізації майстрів українського 

кулінарного ремесла.
Фестиваль проходить у парку культури ім. Івана Франка 

Організатор: Управління економічного розвитку міста 
телефон: (03472) 6-52-88, 6-04-32, e-mail: kalushtur@ukr.net

1

ФОЛьКЛОРНО-ЕТНОгРАФіЧНИЙ ФЕСТИВАЛь 
«СПіВОЧИЙ гАЙ»

Щорічний фольклорно-етнографічний фестиваль 
«СПІВОЧИЙ ГАЙ»  проводиться в рамках відзначення Дня 
Незалежності України з метою розвитку українського 
аматорського мистецтва, відтворення та популяризації 
народних звичаїв, традицій та обрядів, сприяння 
розширенню мистецько-художнього світогляду учасників, 
збагачення їх духовності, пошуку й підтримки здібних, 
обдарованих особистостей, встановлення тісних творчих 
стосунків.

Фестиваль проходить у сквері Палацу культури «Мінерал» 
Адреса: вул. Чорновола, 20, телефон: (03472) 6-04-83

2

1 2
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Пивоваріння

«КАЛУШ бРОВАР ДИСТРИб’юШЕН»1
ТОВ «Калуш Бровар Дистриб’юшен» - одне з найстаріших 

пивоварних підприємств України, яке виробляє продукцію 
під торговою маркою «EXPORTOWE», «Kalusher» . Виробничі 
потужності розташовані в місті Калуші Івано-Франківської 
області. Тут вже понад чотири століття працює одна з най-
давніших пивоварень, на базі якої підприємству вдалось 
відродити класичне ремесло галицького броварства, єди-
ний старовинний пивзавод на Прикарпатті. 

Перші архівні документи, які свідчать про існування в міс-
ті Калуші пивоварного виробництва, датуються щонаймен-
ше 1565 роком. Саме тому й продукція найдавнішої  бро-
варні Галичини - натуральна, виготовлена за традиційними 
рецептами та класичною технологією парового варіння й 
лагерного добродження. Підприємство виробляє світлі, 
темні й напівтемні сорти пива, які розливає в скляні, плас-
тикові пляшки й металеві кеги.

Процес бродіння та добродження відбувається в пивних 
підвалах, збудованих ще за Австро-Угорщини, і триває від 
25 до 60 днів залежно від виду пива. Особливістю калусь-
кого пива є те, що воно не підгазовується штучною вугле-
кислотою, а насичується нею природним шляхом під час 
тривалого бродіння. Вода, яку використовують для пиво-
варіння – гірського походження. Завдяки своїм природним 
властивостям вона пом’якшує солодово-хмільний смак.



13

гОТЕЛьНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС
«КАСАбЛАНКА»

Сучасний комфортабельний відпо-
чинковий комплекс розташований в 
затишній частині міста Калуша. Це міс-
це для комфортного відпочинку, при-
ємних зустрічей та ділового спілкуван-
ня.
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 18а
телефон: (03472) 7-99-11
                          (066) 240-67-77
e-mail: casablanka2009@meta.ua
skype: casablanka-kalush
сайт: www.casablanka-hotel.com.ua

1

Готелі, мотелі, садиби

гОТЕЛьНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС
«АСТОРія»

Готель поєднує в собі всі складові для 
якісного відпочинку після напруженого 
дня: комфортні номери та відмінний 
сервіс. У ресторані Ви зможете 
скуштувати смачні страви української 
та європейської кухонь. Тут відчуєте 
гостинність та теплоту власного дому, 
а рівень обслуговування та зручності готелю зроблять Ваш 
відпочинок приємним та незабутнім.

Адреса: вул. Підвальна, 9
телефон: (03472) 6-26-79, 6-27-76, (066) 532-40-62

3

гОТЕЛьНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС
«МАЙДАН»

Зручний та затишний готель, 
розташований недалеко від центру 
міста, поряд із приватними будинками 
та парком відпочинку, пропонує 
комфортабельні номери з усіма 
зручностями.

Адреса: вул. Паркова, 2
телефон: (066) 312-63-01

2
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МОТЕЛь «РАНДЕВУ»

Мотель «Рандеву» розташований у 
селищі Голинь поруч із трасою Львів - 
Івано-Франківськ. Пропонує гостям 11 
затишних двомісних номерів категорії 
«напівлюкс», які виконані в класичному 
стилі й обладнані всіма необхідними 
меблями. Гості можуть скористатися 
послугами ресторану: зробити замовлення столика чи залу 
для проведення урочистих подій

Адреса: с. Голинь, вул. 600-річчя Голиня, 21а
телефон: (096) 344-00-33

7

гОТЕЛьНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС
«ЧОРНОгОРА»

Чудове місце для відпочинку із 
сім’єю чи в дружньому колі, бо в цьому 
комплексі гармонійно поєднані в 
оздобленні натуральні матеріали та 
контрастні кольори, що створюють 
довершену картину інтер’єру. Тут є всі 
послуги, які зроблять Ваш відпочинок 
незабутнім.

Адреса: с. Мостище, вул. Погарище,1 а
телефон: (03472) 700-07, (096) 819-20-30, (066) 037-88-83

e-mail: chornogora2017@ukr.net сайт: chornogora.virtual.ua

6

ПРИВАТНА САДИбА «ДжЕРЕЛО»

Цей відпочинковий оздоровчий 
комплекс створить необхідні умови 
та зручності для повноцінного й 
ефективного відпочинку. Персонал 
садиби уважний та привітний, 
задовольнить побажання кожного 
гостя.
Адреса: с. Пійло, вул.. Кохана, 77а, телефон: (095) 200-29-16

5

МОТЕЛь «гОСТИНЕць»

Ми знаходимось у місті Калуш на 
об’їзній дорозі у напрямку на Стрий 
(траса Н-10, Івано-Франківська 
область).Затишні номери нової будівлі 
мотелю готові одночасно розмістити 
8 осіб. Кафе мотелю пропонує 
насолодитись українськими стравами.

Адреса: вул. Львівська, 20, телефон: (067) 238-38-33
e-mail: gostynets.if.ua@gmail.com, сайт: www.gostynets.if.ua

4
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РЕСТОРАН «ТЕРЕЗИ»

РЕСТОРАН «САДИбА»

Вишукана  атмосфера кожного із 7-ми банкетних залів у 
поєднанні із  смачною кухнею, відмінним обслуговуванням 
та  живою музикою, залишать у Вас незабутні враження!    

Ресторан «Терези» − ідеальне  місце для проведення 
весіль, ювілеїв, випускних вечорів, корпоративних вечірок 
та інших урочистостей!!!

У центральній частині Калуша знаходиться істинно 
компанійський ресторан української кухні «Садиба» – 
місце відпочинку для нашого українського товариства. Тут 
завжди гомонять веселі компанії друзів, які мають нагоду 
поспілкуватись за одним великим столом. Позитивні емоції 
зміцнюють оригінальні наші страви української, авторської 
та європейської кухні ресторану. 

Ми запрошуємо вас у «Садибу», де в реальності мрія живе. 
Ви роботу залиште щоденну, і в життя Ваша казка прийде.

Адреса: вул. Каракая, 10
телефон: (03472) 9-93-95; (095) 031-31-21

Адреса: вул. Фегонівка, 16
телефон: (095) 218-75-15, сайт: www.sadiba.biz

1

2

Ресторани
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Кафе, піцерії, ПАБи

КАФЕ «SunriSe»

Затишне кафе-кав`ярня, яке розміщене в історичному центрі 
міста Калуша. Ми пропонуємо смачну кухню, фірмові десерти та 
випічку за домашніми рецептами та найсмачнішу ароматну каву.

Адреса: площа Героїв, 6, телефон: (050) 282-56-32

1

КАФЕ «rADiuS»

У нас смачне все: і кухня, і ціни! Спробуйте нашу піцу і Ви не 
зможете не прийти до нас знову. Доставка до Ваших домівок та 
офісів здійснюється щодня з 12.00 до 21.00год. Усе для Вашого 
відпочинку!

Адреса: вул. Б. Хмельницького,  5, телефон: (066) 004-00-16

2

ПіцА-ПАб «КУКУРУЗЗА»

Це домівка, яка з приємністю зустріне нових гостей. Хороша 
атмосфера, привітний персонал, дизайнерське вирішення залів 
та смачна європейська кухня – все це гармонійне поєднання, яке 
посприяє хорошому відпочинку та незабутньому враженню! Також 
у закладі діє служба доставки їжі.
Адреса: вул. Винниченка, 8 телефон: (095) 302-01-01, (066)  600-55-45

3
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ПіцЕРія «РОМА»

У меню піца, суші, гарячі страви, десерти. Безкоштовна доставка 
по місту. 

Адреса: пр. Лесі Українки, 1, вул. С. Бандери,14 
телефон: (050) 715-09-06, (099) 199-18-82

4

«MAXWeLL PuB»

«MAXWELL PUB» не просто кабак, а швидше клуб за інтересами, 
куди люди несуть свою радість і смуток, зустрічаються з друзями 
чи ведуть ділові переговори. Добре пиво, проста та смачна кухня, 
хороші люди та добра компанія, вболівальницький дух - це те 
місце, де є все, що тобі потрібно, щоб по-справжньому відірватись, 
і кожен знайде щось для себе.

Адреса: вул. Підвальна,4, телефон: (050) 401-97-84 

5

ПАб «ПіД яСЕНАМИ»

Єдиний ПАБ з власною пивоварнею, який знаходиться у 
центральній частині міста. Заклад орієнтований на любителів 
пива і знавців пивних традицій. В асортименті ПАБу крафтове 
пиво, смачні стейки, великий вибір настоянок. Тут запрошують 
насолодитися справжнім смаком свіжого пива, адже «де пиво 
вариться, там воно найбільше смакує».

Пивний дегустаційний набір задовольнить будь-якого гурмана.
Столи на вечір варто зарезервувати завчасу, адже мість, буває, 

бракує.
«Під Ясенами» люблять, тому тут багато постійних відвідувачів.

Адреса: пл. Героїв, 28, телефон: (066) 542-43-86

6
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Відпочинок та розваги

бОТАНіЧНА ПАМ’яТКА ПРИРОДИ МіСцЕВОгО 
ЗНАЧЕННя «ВИСОЧАНСьКі ДУбИ»

ПОЛіТ НА АЕРОШУТі

ПОЛіТ НА ПАРАПЛАНі В ТАНДЕМі

СПЛАВИ НА КАяКАх ТА КАТАМАРАНАх В 
ДНіСТРОВСьКОМУ КАНьЙОНі

Пам’яткою визнано 2018 року. Це ділянка 
площею 1.2 га, де зростають шість вікових 
дубів. Висота дерев становить 18-23 
метри, а окружність стовбурів від 260-582 
см. Вік дерев від 200-350 років.  Дерева є 
прикрасою околиці міста Калуша і є місцем  
гніздування птахів. Навесні в трав’яному 
ярусі масово цвіте підсніжник звичайний 
(Galanthusnivalis L.) – вид, що занесений до Червоної книги України.

Політ здійснюється з досвідченим пілотом 
над Карпатами, замками і каньйонами.

Боржава, Одаїв, Ісаків.

«Умій працювати та вмій і відпочивати», 
- навчає народна мудрість. Відновити сили 
після робочого тижня чи трудового року 
допоможе відпочинок на Дністрі. Тут, далеко 
від міського шуму й метушні, на берегах 
однієї з найбільших річок України, ви зовсім 
скоро відчуєте потужний приплив життєвих 
сил і позитивного заряду енергії.

Телефон: (050) 507-80-10, (097) 751-40-33
сайт: www.007.if.ua

Адреса: вул. Робітнича (житловий масив «Височанка»)

Телефон: Віктор - (050) 713-47-72
(067) 475-08-14

Саша - (066) 055-64-99

Телефон: (098) 492-22-58, (066) 322-52-00
сайт: compass-tour.com.ua

1

2

3

4
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ЛьОДОВА АРЕНА

КіНОЗАЛ «ЧАС КіНО»

біЛьяРДНИЙ КЛУб «ВіСіМКА»

бібЛіОТЕКА іМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Льодова арена побудована за державною 
цільовою соціальною програмою «Хокей 
України».

Льодова арена включає:
•		льодову	арену	(200	осіб);
•		глядацький	зал	(450	глядачів);
•		приміщення	для	суддів	та	тренерів;
•		ложе	для	представників	ЗМІ;
•		роздягальні	для	спортсменів	та	відвідувачів;
•		медичний	кабінет;
•		прокат	ковзанів;
•		буфет.
В даний час проводяться хокейні матчі різного рівня. Діє ДЮСШ 

хокею з шайбою. Льодова арена для проведення спортивних 
заходів має систему «відеогол».

Кінозал «Час кіно» відкрито 31 грудня 
2016 року у Палаці культури «Мінерал».

Зал облаштовано зручними, комфортни-
ми кріслами у кількості 104 місця. 

Сучасна, кінопроекційна апаратура у 
форматі 3D відповідає сьогоднішнім потре-
бам відвідувачів.

Для зручності та комплексного відпочинку у фойє 1 поверху пра-
цює кав’ярня,  в меню якої поп-корн, солодощі, кава, чай, смачні, 
хрусткі хот-доги.

Просторий і добре обладнаний більярд-
ний зал - ідеальне місце для спілкування 
і гри в більярд. Зал оснащений кондиціо-
нером, вентиляційною системою, пристін-
ними столиками і зручними стільцями. Ви 
можете замовити алкогольні і безалкоголь-
ні напої, коктейлі, бутербродні закуски й де-
серт із нашого меню, не відриваючись від гри. 

Центральна бібліотека забезпечена якісним мультимедійним 
обладнанням, комп’ютерною технікою, електронними книгами та 
найновішою літературою.

Адреса: вул. Чорновола, 20 (Палац культури «Мінерал»),
телефон для бронювання: (095) 015-72-40

email: kinozalchaskino@ukr.net
сайт: kino.kalushcultura.if.ua

Адреса: пл. Героїв, 11

Адреса: вул. Підвальна, 6, телефон: (03472) 6-06-39
сайт: kalushcultura.if.ua/?m0prm=40

5

6

7

8

Адреса: Відоняка, 11а, телефон: (099) 336-01-93
графік роботи: Пн-Пт -10:00-21:00, Сб-Нд -12:00-22:00, без перерви 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС
«АКВАТОРія»

МіСьКИЙ ПАРК КУЛьТУРИ і ВіДПОЧИНКУ
іМ. іВАНА ФРАНКА

«На Вас чекають 3000 м2 здорових розваг
• Басейн «Велика чаша» довжиною 25м, 6 доріжок, максималь-

на глибина 4,5м, окремі роздягальні для жінок і чоловіків, послуги 
тренерів, медичний кабінет.

• Дитячий басейн 6х12 - окремі роздягальні для хлопчиків та ді-
вчаток, спеціальний інвентар, ідеальні умови для занять з малюка-
ми та немавлятами.

• Послуги масажиста
• Дитяча кімната
• Послуги косметолога
• Три фітнес-зали (для заняття фітнесом, хореографією та йогою).
• Спін байк студія
• Соляна кімната з підігрівом
• Зона саун включає фінську сауну, римську парну, контрастні 

ванни для ніг, два гігієнічні душі, зону відпочинку
• Аква кафе

Парк як соціокультурний простір міста відомий ще з часів ав-
стрійського панування 1772-1918 рр. Це місце відпочинку та про-
ведення дозвілля для калушан та гостей міста. Традиційними є 
культурно-мистецькі заходи, що організовуються в парку протягом 
року. Міський парк налічує 10 одиниць атракціонної техніки, водні 
розваги, дитячий майданчик, чудову зону амфітеатру, де влітку не 
тільки проходять різноманітні заходи, але й демонструють фільми 
під відкритим небом. Для активного відпочинку розміщений скейт-
байк парк, облаштована «Стежка здоров’я», а влітку проводять за-
няття з йоги, надувна гірка, водні розваги.

Адреса: вул. Дзвонарська, 4,
Телефон: (095) 587-99-33, (096) 587-99-33 сайт: www.aquatoria.if.ua

Працюємо: щоденно з 06:30 до 22:00, у вихідні з 09:00 до 21:00

Адреса: вул. С. Бандери, 28а,

9
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Служби таксі

ТАКСі «ФОРСАж»

ТАКСі «ViP»

ТАКСі «ViP-ПЛюС»

ТАКСі «ЕКСПРЕС»

ТАКСі «VinTAGe»

ТАКСі «ЕКО»

ТАКСі «ЕЛіТ КЛАС»

ТАКСі «ЛіМНИця»

ТАКСі «ШИК» − Таксі самостійного вибору

Телефон: (03472) 78-6-78, (050) 622-99-18, (095) 384-70-78
(066) 602-23-13, (099) 525-52-72, (068) 188-39-18

(096) 241-76-56, (093) 928-63-18

Телефон: (03472) 6-03-33, (050) 108-46-08, (095) 036-06-86
(067) 340-26-40, (068) 234-84-43, (063) 403-03-80

Телефон: (03472) 6-00-61, (066) 115-17-26, (066) 212-47-47
(050) 522-90-88, (067) 748-71-33

Телефон: (03472) 78-0-78, 78-1-78, 6-15-15, (098) 887-55-66
(063) 195-73-53, (098) 450-03-50, (095) 640-26-66

(095) 153-44-33, (068) 588-46-46

Телефон: (093) 118-01-80, (050) 088-08-38, (050) 088-07-08
(096) 150-02-00, (096) 669-93-99

Телефон: (067) 433-23-34, (050) 373-08-77

Телефон: (03472) 6-20-62, (050) 950-00-72, (067) 922-52-72
(068) 104-37-37, (067) 999-66-74

Телефон: (03472) 7-02-22, 6-00-62, (050) 255-68-08
(050) 670-23-60, (066) 558-58-85, (068) 900-02-11
(068) 188-75-72, (098) 707-43-03, (093) 223-43-21

Сайт: kalushyk.com.ua
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Туристичні фірми

ТУРИСТИЧНЕ АгЕНТСТВО «гАЛЕОН»

ТУРОПЕРАТОР «KeYS TrAVeL»

УКРАЇНСьКА ТУРИСТИЧНА КОМПАНія 
«КОМПАС-ТУР»

ТУРАгЕНція «Tui»

ТУРАгЕНція «ЄВРОТУР»

ТУРАгЕНСТВО «CorALTrAVeL»

УТК «Компас-тур» − це команда активних і креативних 
професіоналів, які люблять свою справу. Основною нашою метою 
є надання високоякісних послуг з організації та проведення 
активних видів відпочинку, пропаганда та розвиток внутрішнього і 
в’їзного туризму в Україні.

Ви заслужили відпочинок, а ми - довіру всього світу

Адреса: вул. Підвальна, 8, телефон: (03472) 6-60-28, (050) 165-73-52

Адреса: пр. Лесі Українки, 76,
телефон: (03472) 6-60-86, (050) 914-03-07, сайт: keystravel.com.ua

Телефон: (098) 492-22-58, (066) 322-52-00
сайт: compass-tour.com.ua

Адреса: пр. Лесі Українки, 15а , («САКО», 3-й поверх),
телефон: (099) 118-83-55, (050) 716-10-43, сайт: tui.ua

Адреса: вул. Дзвонарська, 10а (ТЦ «Караван»)
телефон: (099) 700-23-66

Адреса: вул.Б.Хмельницького, 20
телефон: (099) 650-09-66, (066) 701-84-44, сайт: coraltravel.ua
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Корисна інформація

Довідка

СУВЕНіРНА КРАМНИця «СУВЕНіР»

КАЛУСьКА МіСьКА РАДА

АВТОбУСНИЙ ВОКЗАЛ

ЗАЛіЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

МіжНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
«іВАНО-ФРАНКіВСьК»

МіжНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
«ЛьВіВ» іМЕНі ДАНИЛА гАЛИцьКОгО

ПРОКАТ ТУРИСТИЧНОгО СПОРяДжЕННя

УКРАЇНСьКА ВИШИВКА

Сувеніри ручної роботи з глини, кераміки, дерева, срібла, 
натурального каменю. Ікони та картини з бурштину.

Пропонуємо прокат необхідного туристичного спорядження 
для Ваших подорожей та відпочинку на природі за адекватними 
цінами.

Жіночі та чоловічі вишиті сорочки, рушники та інше. Ремонт та 
пошиття одягу. 

Адреса: вул. Хіміків, 4, телефон: (066) 160-10-73

Адреса: вул. І.Франка 1, телефон: (03472) 6-28-01, (03472) 6-28-29
e-mail: kmrkontrol@gmail.com

Адреса: вул. Привокзальна, 15, телефон: (03472) 6-53-90

Адреса: вул. Привокзальна, 2
телефон: (03472) 6-23-16 (Квиткова каса), 6-61-04 (Черговий)

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 264a
телефон: (0342) 728-348, сайт: www.ifo.aero

Адреса: м. Львів, вул. Любінська, 168
телефон: (03222) 9-81-12, сайт: www.lwo.aero

Адреса: вул. Вітовського, 7
телефон: (050) 171-23-21, (097) 197-73-36

Телефон: (099) 329-87-88, (098) 553-54-53
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