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БОЙКІВСЬКИЙ РЕЛАКС 
(1 день) 

План туру: виїзд зі Львова (08:00) - Трускавець (музей М. Біласа) - Борислав (канатно-

крісельна дорога на г. Буковиця) - Опака (набирання мінеральної води, ловля риби, катання на тюбах, 

прогулянка, обід) - Трускавець (відпочинок у СПА-комплексі "Молдова") - Дрогобич (дегустація 1 виду 

медівки та 4 видів медака + 5 видів сиру) - Львів (повернення о 22:45). 

Опис екскурсії: 
 

Борислав. На околиці м. Борислав знаходиться гірськолижний комплекс “Буковиця”. 

Найвищою точкою гірськолижного комплексу є схил гори Буковиця, з висотою 564 метри над рівнем 

моря (висота самої гори 625 м). Тут знаходяться: 3 лижних траси різної складності, 1 сноутюбінгова 

траса, канатно-крісельний та бугельний витяги. Даний комплекс чудовий вибір для відпочинку.   

 

Опака. База відпочинку “Опака” розташована неподалік від одноіменної річки Опака. На 

території бази знаходяться два джерела з мінеральною водою “Нафтуся” та “Залізисте”. Для 

любителів активного відпочинку тут є тюбингова траса, яка має спеціальне всесезонне покриття і 

працює цілий рік. Також на території бази є велике озеро з фореллю та осетром, в якому дозволений 

вилов риби.    

 

Трускавець. Трускавець – місто-парк, унікальний і найдавніший бальнеологічний курорт 

Європи, розташований у живописній передкарпатській долині. Містечко всесвітньовідоме своєю 

лікувальною мінеральною водою “Нафтуся”, яку можна дегустувати в центральному бюветі 

мінеральних вод.  

 

Музей М. Біласа. Запрошуємо Вас відвідати музей народного художника України Михайла 

Біласа. Музей розташований в центральній частині Трускавця. У 12 залах музею виставлено безліч 

текстильних робіт: гобелени та панно, килими та аплікації, верети і подушки. Всю роботу від початку і 

до кінця майстер виконував самостійно: створював ескізи та розробляв колористичні рішення. Всі 

представлені у музеї вироби існують в єдиному екземплярі. Варто також приділити увагу дерев’яному 

будинку поч. XX ст., в якому знаходиться даний музей. Дана споруда - це пам’ятка архітектури в дусі 

модерну з елементами “закопанського” стилю під назвою вілла “Ґопляна”.  

 

SPA-комплекс “Молдова”. Запрошуємо Вас відпочити та відновити сили в одному з 

найкращих SPA-центрів країни. Для Вас будуть доступні: великий басейн, джакузі та 5 саун (хамам, 

російська баня, фінська сауна, аромо сауна та ультрачервона сауна). А для найменших відвідувачів 

передбачений дитячий басейн з гіркою та аксесуарами для розваг. 

 

Дрогобич. Це місто – одне з найгарніших міст Західної України, де можна скуштувати 

натуральні алкогольні напої з меду. Тут функціонує підприємство “Українські Медовари” - це єдине в 

Україні сертифіковане підприємство, яке виготовляє медові напої. Створене у 2017 році завдяки 

зусиллям дрогобицького пасічника, для якого напої з меду є хоббі і великим натхненням та 

Волинськими пасічниками, які мають 10-річний досвід у виготовленні медових напоїв різноманітних 

видів і мають численну кількість нагород і медалей як на всеукраїнських так і на міжнародних 

конкурсах.  

    Медові напої навіть у давнину становили окрему елітну групу п’янкого питва, споживання якого не 
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шкодило а, навпаки, сприяло оздоровленню людей. Україна, як один із найбільших виробників меду 

в світі, завжди славилася своїми чудовими медовими хмільними напоями. 

    На дегустації Ви зможете скуштувати «Медівку» (суто зброджений продукт, що по праву належить 

до найстаріших хмільних напоїв світу), та «Медак» (це бальзам на основі меду, плодів та настоянок 

трав). 

 

* * * 

 

ВАРТІСТЬ туру: 395 грн./особа. 

 

У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, 

екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі. 

 

У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки в туристичні об’єкти, 

харчування. 

Вартість вхідних квитків: 
- Музей М. Біласа: загальний, пенсійний - 30 грн., студентський, учнівський - 15 грн.  

- Канатно-крісельна дорога на гору "Буковиця": загальний, студентський, учнівський - 80-100 грн., 

пенсійний, діти до 12 р. - 65-80 грн., діти до 6р. - безкоштовно; 

- Тюбінг у базі відпочинку "Опака": один спуск - 10 грн.; 

- Спа-комплекс "Молдова" (2 год): загальний, пенсійний, студентський, учнівський - 200-250 грн., діти 

до 12 р. - 150 грн., діти до 3-х років - безкоштовно. 

- Дегустація медівки та медака: загальний, пенсійний, студентський - 75 грн. 

Харчування: 
Обід: у ресторані бази відпочинку "Опака".  

Меню: запечена форель, картопля по домашньому на салі, чай. Вартість: 200 грн. 

Альтернативне меню. Вартість: 140 грн. 


