
Гора Високий Верх

Високий Верх – гірська вершина Сколівського району, яка розміщена 2 кілометра на схід
від села Волосянка. Висота гори 1242 метри над рівнем моря. Поруч з
горою Високий Верх на схилі гори Зворець
знаходиться відомий гірськолижний комплекс 
Захар Беркут
. Сам гірськолижний комплекс знаходиться на висоті на висоті 670 метрів над рівнем
моря. На захід від Високого Верху знаходиться гора 
Плішка
, а за нею в долині річок Славська та Ялинкувата саме село Волосянка. Також на півночі
гори Високий Верх є джерело «
Писана криниця
», яке є дуже популярним серед туристів у літній період.

  

Літом на схилах можна збирати чорницю та малину. Також літом до послуг туристів на
горі є катання на конях та квадро-циклах. Протягом зимового та літнього сезонів можна
тут купити карпатського чаю, гарячого вина та різних сувенірів народної творчості. Але
найбільш людно тут зимою, коли починається гірськолижний сезон. Самі схили підійдуть
як для початківців так і для професійних лижників. Верхня частина схилу гори має
пологе снігове поле, яке в середній частині переходить у ліс. Знизу схил гори є найбільш
горбистим та достатньо крутим. Ширина гірськолижного схилу - 50-100 метрів середньої і
вищої складності.
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  В цілому  на схилах цілому вісім трас, на яких працює ратрак.До гори Високий Верх з гірськолижного комплексу Захар Беркут прокладеніпарнокрісельна підвісна канатна дорога завдовжки близько 2800 та два бугелі. Верхнійбугель має довжину 750 м і перепад висот 169 м. Нижній бугель має довжину 700 м іперепад висот 186 м. До верхнього бугеля можна доїхати на автомобілі типу ГАЗ чи УАЗ.Пропускна спроможність бугелів та канатної дороги - 900 осіб на годину. Тут працює прокат гірськолижного спорядження, є послуги інструктора та рятувальна служба.Щоб добиратись до гірськолижного комплексу Захар Беркут, необхідно спочатку доїхатидо села Славське , а звідси до села Волосянка (6 кілометрів від Славського) і самогокомплексу. Можна добиратись поїздом, а потім маршрутним таксі або звичайним таксі доВолосянки. Також можна йти пішки від залізничної станції в Славську (до церкви, потімпо вул. Устияновича, яка переходить в село Волосянка), на що прийдеться затратитиблизько години часу.  
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