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4 термальні купання, 4 дегустації, замки, канатна дорога, водоспади, наскельна фортеця, 
мальовничі гори, давні храми 

КАРПАТСЬКІ НОВИНКИ ЗА 5 ДНІВ 
(5 днів / 4 ночі) 

 
План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (09:00) – Чинадієво (екскурсія замком Сент-Міклош, обід) – Косино (купання в 
термальних басейнах) – Берегівський р-н (поселення в садиби зеленого туризму о 20:30, вечеря). 
2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Хуст (екскурсія містом, фабрика капелюхів, страусина ферма, обід) – 
Ботар (дегустація повидла та ковбас) – Берегівське вулканічне низькогір’я (дегустація вин) – 
Берегівський р-н. (повернення в садиби о 20:30, вечеря). 
3 день: сніданок і виїзд (08:00) – Мукачево (екскурсія замком) – Барвінок (купання в термальних 
басейнах) – Ужгород (обід-дегустація автентичних закарпатських страв) – Невицьке (огляд замку) – 
Вишка (поселення в готель о 19:30, вечеря). 
4 день: сніданок і виїзд (08:00) – Вишка (підйом канатно-крісельною дорогою на гору Красія) – 
Лумшори (купання в чанах, обід) – Воєводино (прогулянка парком) – Перечин (дегустація сирів) – 
Кострина (огляд дерев’яної церкви) – Вишка (повернення в готель о 20:30, вечеря). 
5 день: сніданок і виїзд (08:00) – Ужок (огляд церкви, SPA-комплекс) – Матків (огляд церкви) – 
Коростів (обід) – Кам’янка (огляд водоспаду) – Урич (музей і наскельна фортеця) – Львів 
(повернення о 22:30). 
 

Детальний опис об’єктів: 

Чинадієво. Посеред старовинного містечка Сент-Міклош розташований похмурий середньовічний 
замок барона Перені (XIV ст.) з цікавим інтер’єром, потаємним ходом та спальнею мужньої 
Ілони Зріні, в якій вона зустрічалася з графом Імре Текелі, через це його ще називають "Замок 
кохання". Врятував споруду художник Йосиф Бартош, який взяв її в концесію і реставрує. 

Косино. Сучасний відпочинковий комплекс “Термальні води Косино” розташований у дубовому гаю, 
має 5 басейнів, 7 саун, середня температура в термальних басейнах – +41 °C. Гордістю 
комплексу є найбільші в України фонтани-джакузі з “кавою”, “вином”, “пивом”, “паленкою” та 
фонтан-ілюзія “Золотий кран здоров’я”, висотою 15,5 метра. Відпочинок тут подобається 
дорослим і дітям, а також приносить користь здоров’ю. 

Хуст. Столиця Карпатської України, що знаходиться на перехресті рік Тиси і Ріки. Над містом 
височать живописні руїни неприступного і нездоланного колись Хустського замку (ХІ-ХVІ ст.). 
Тут можна прогулятися чеським кварталом та оглянути перлину закарпатського сакрального 
будівництва – Єлизаветську церкву, зараз протестантський храм (XIІІ ст.). Недалеко від центру 
Хуста знаходиться страусина ферма, в якій живуть ці найбільші сучасні птахи світу. Дорослі 
особини цього виду можуть досягати висоти 2,7 м. та важити до 130 кг. Всі модниці завжди 
мріють потрапити на хустську фабрику фетрових головних уборів “Хуст-фільц”, адже тут – один 
із найбільших у Європі асортимент капелюшків. Головні убори цієї фабрики носять відомі 
політики та зірки шоу-бізнесу. Віримо, що і ви знайдете свій капелюшок, який підкреслить Ваші 
шарм і красу. 

Ботар. Це місце користується популярністю серед кулінарних гурманів, адже саме тут знаходиться 
дегустаційний зал, в якому можна посмакувати різними сортами леквару (повидла), ковбасами 
із свині монголиці та екологічними соками. На щастя можна зробити фото на фоні біля 
пам’ятника свині та банки з варенням. 

Берегівське вулканічне низькогір’я. Околиці Берегова здавна на весь світ славляться своїми 
винами, які мають чудовий аромат і велике багатство смакових властивостей. Це завдяки 
вулканічним породам, на яких росте виноград, та енергії сонця, адже саме тут найбільше 
сонячних днів у Закарпатті. 
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Мукачево. Звідки б Ви не наближалися до Мукачева, на одинокій гостроверхій сопці, як магніт, Вас 
притягує овіяний легендами і бойовою славою мукачівський замок “Паланок”. Цей визначний 
воєнно-архітектурний пам'ятник середньовіччя був збудований для охорони і контролю 
торгових і військових шляхів. Деякі джерела стверджують, що вже в ІХ-Х ст. на горі було 
невелике укріплення, збудоване для охорони кордонів Київської Русі за Карпатами. Спорудив 
замок руський князь Федір Корятович і перетворив його у свою резиденцію. Замкові стіни 
пам’ятають свою захисницю Ілону Зріні, що проявила дива мужності та героїзму при обороні 
замку. 

Барвінок. Неподалік Ужгорода в оточенні Карпат із самого серця землі піднімаються термальні води 
і приносять здоров’я та радість для гостей відпочинкового комплексу “Золота гора”. На Вас 
чекають чотири сучасні термальні басейни  в приміщенні та на відкритому повітрі із 
температурою води – +29-39 °С. Вода є надзвичайно корисна і за своїм складом схожа за 
термальні води найкращих курортів Франції, Німеччини та Чехії. 

Невицьке. Посеред лісу над мальовничою долиною річки Уж височіють руїни колись славного на 
все Закарпаття Невицького замку (ХІV ст.), який, за легендою, служив укриттям для жінок і 
дівчат. Ще й досі він вражає своїми величчю і розмірами. 

Ужгород. Щоб пізнати Закарпаття на смак, запрошуємо Вас на обід-дегустацію, під час якої Ви 
посмакуєте найцікавішими закарпатськими стравами, та послухаєте гру і спів місцевих гудаків 
(музикантів). Пропоноване меню: 
- квашенина (шампіньйони, вогурки, капуста), 
- поливка, 
- банош,  
- картопля по-селянськи, 
- гурка (ковбаса із начинкою), 
- лоці печений (запешене м’ясо), 
- кіфлики (солодкі рогалики), 
- палинка від Тані (весела закарпатська водичка), хліб, узвар. 

Вишка. Серед мальовничих полонинських Карпат розташований курорт “Красія”. Щоб побачити 
чарівні пейзажі гірських хребтів і вершин та незайману карпатську природу можна піднятися 
канатно-крісельною дорогою на гору Красія (1036м). 

Лумшори. У підніжжя Полонинського хребта українських Карпат знаходиться бальнеологічний 
курорт Лумшори, який відомий ще з XVII ст. У ньому тісно переплелися райської краси природа 
і елементи пекла – величезні металеві чани, в яких Вас варитимуть на повільному вогні в 
мінеральній сірководневій воді. Для більшої насолоди можна чергувати “варіння” в чані і 
купання в холодній воді. Такий відпочинок, окрім незабутніх вражень, приводить до 
оздоровлення опорно-рухового апарату і омолоджує організм на десять років. 

Курорт “Воєводино”. Один із найгарніших парків Закарпаття чудово поєднав у собі дивовижну красу 
Карпат та витончене паркове мистецтво. Гостей парку заворожують гладь озера на фоні гір, 
міст чотирьох євангелістів та кельтський сад із календарем друїдів. Парк надзвичайно гарний в 
усі пори року, а прогулянка його алеями заспокоює та додає життєвих сил. 

Перечин. У цьому карпатському містечку діє сироварня “Перечинська мануфактура”, яка виготовляє 
якісний натуральний сир із коров’ячого молока. Місцеві сировари багато експериментують, 
тому мають надзвичайно великий вибір сирів, які можуть задовольнити смаки 
найвибагливіших гурманів. 

Кострина. Окрасою села є дерев’яна церква св. Покрови (1645р.), яку збудували у с.Сянки, що на 
Львівщині, і в 1703р. перевезли на теперішнє місце. 

Ужок. Відомий у минулому бальнеологічний курорт, розташований на межі трьох країн біля 
мальовничого карпатського перевалу, зараз відомий на весь світ шедевром бойківської 
сакральної архітектури – церквою св. Михайла (1745р.), котра є одною із найвизначніших 
дерев’яних храмів України та занесена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Село здавна 
славилося лікувальними водами, оздоровитися ними можна у оздоровчому комплексі 
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“Ужанські купелі”. Шановним гостям тут пропонують відпочити та поповнити сили в трьох 
чанах із мінеральною водою, руській бані з гідромасажною бочкою, турецькому хамамі із 
джакузі, фінській сауні та японській бані. 

Матків. У цьому карпатському селі знаходиться один з кращих дерев’яних храмів світу, шедевр 
бойківської сакральної архітектури – церква Собору Пресвятої Богородиці (1838р.), яка 
занесена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Кам’янецький водоспад – диво природи, це каскад водоспадів висотою 7 метрів, який знаходиться 
в Національному природному парку “Сколівські Бескиди”. Вважається, що якщо дівчина зранку 
скупається у водоспаді, то протягом року вдало вийде заміж. 

Урич-Тустань. Державний історико-культурний заповідник “Тустань” – одне з найгарніших і 
наймальовничіших місць в Україні. Це гряда каменів-пісковиків у вигляді скель посеред Карпат, 
які утворилися 25 млн. років тому і створили мальовничий комплекс екзотичних форм і 
витворів. Тустань була важливим стратегічним пунктом і входила у єдину систему Карпатської 
лінії оборони південно-західних кордонів Київської Русі, а потім Руського королівства. У ІХ-ХІІІ 
ст. на скелях був оборонний комплекс, митниця і місто-фортеця, центральна частина укріплень 
займала 3 гектари. 

 
 

* * * 
Вартість туру: 1995 грн./особа.  
 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання (4 ночі), супровід гіда-
екскурсовода, екскурсійне обслуговування на туристичних об’єктах, страхування на час подорожі. 

У вартість НЕ ВХОДИТЬ і додатково оплачується: харчування, вхідні квитки в туристичні об’єкти та 
дегустації. 
 
Вартість вхідних квитків в туристичні об’єкти та дегустації: 
- замок “Сент-Міклош”: добровільна пожертва; 
- термальний басейн “Косино” (3 години): загальний – 400-450 грн., учасники АТО та інваліди 1 
групи – 300 грн., діти, зростом до 150 см. – безкоштовно, оренда шафки – 50 грн.; 
- страусина ферма у Хусті: загальний, пенсійний, студентський – 30 грн., діти до 12 років – 20 грн.; 
- дегустація вин: загальний – 60 грн., екскурсія без споживання вина – 30 грн.; 
- Мукачівський замок: дорослі – 50 грн., студенти, пенсіонери – 40 грн., діти до 14 років – 30 грн.; 
- термальний басейн “Золота гора” (2 години): загальний – 250 грн., діти, зростом до 150 см. – 125 
грн., діти, зростом до 110 см. – безкоштовно; 
- дегустація автентичних закарпатських страв – 150 грн.; 
- підйом на крісельно-канатній дорозі на гору Красія (в обидві сторони): загальний, студентський –
 200 грн., пенсіонери та діти до 12 років – 140 грн.; 
- купання в чанах з мінеральною водою: загальний – 140 грн., діти до 12 років – 90 грн.; 
- екскурсія та дегустація сирів у “Перечинській мануфактурі”: загальний, пенсійний, студентський, 
учнівський – 65 грн.; 
- відпочинково-оздоровчі процедури в “Ужанських купелях”: загальний, пенсійний, студентський – 
120 грн., учнівський – 80 грн.; 
- водоспад Кам’янка Національного парку "Сколівські Бескиди": загальний, пенсійний, 
студентський – 10 грн., школярі – 5 грн.; 
- наскельна фортеці "Тустань" та музей "Історія Тустані": загальний – 60 грн., пенсійний, 
студентський, учнівський – 30 грн.. 
 
Проживання: 
1-2 ніч: в затишних садибах сільського туризму Берегівського району, номери: 2-4-місні з вигодами 
на поверсі. Фото садиб можна побачити 
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тут: https://vidviday.ua/photo_album.php/photo_album_id/14; 
3-4 ніч: в міні-готелях села Вишка (Великоберезнянського району), номери:  2-4-місні з вигодами на 
поверсі. 

Харчування (орієнтовні ціни): сніданок – 65-70 грн., обід – 95-105 грн., вечеря – 90-110 грн.. 
 


