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Засніжені Карпати, закарпатські замки, дегустації вин, термальні басейни, багато смачної домашньої 
їжі і не лише чекають на Вас у найпопулярнішій новорічній мандрівці 

МЕЛОДІЇ НОВОРІЧНОГО ЗАКАРПАТТЯ - 2 

(3 дні/2 ночі) 
 
Дата проведення: четвер, 31 грудня 2020 – субота, 02 січня 2021 
 
План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – санаторій “Карпати” (екскурсія палацом Шенборна) – Мукачево 

(екскурсія замком та обід) – Берегово (купання в термальному басейні) – Берегівський р-н. 
(поселення у садиби сільського туризму, вечеря і Новорічна Забава). 

2 день: пізній сніданок і виїзд (12:00) – Ужгород (екскурсія містом, замком та обід) – Берегово 
(дегустація вин) – Берегівський р-н. (вечеря). 

3 день: сніданок і виїзд (08:00) – Іза (купівля виробів з лози та відвідини оленячої ферми) – Келечин 
(набирання унікальної мінеральної води) – Пилипець (огляд водоспаду Шипіт, обід та підйом 
на канатно-крісельній дорозі на гору Гимба) – Львів (повернення о 22:30). 

 
На Вас чекають: 

- неймовірна “Новорічна Забава”; 
- знайомства із історією, звичаями та культурою Закарпаття; 
- найкращі страви закарпатської кухні; 
- найвидатніші історичні пам’ятки краю: замок Шенборна, Мукачівський та Ужгородський замки, 

історичний центр Ужгорода та Берегово, чудові дерев’яні храми; 
- засніжені вершини і панорами Карпат, водоспад Шипіт, купання в термальному басейні; 
- відновлення краси і сили за допомогою лікувальних вод “Джерела Краси” та унікальної води 

“келечинська”, що не має аналогів у світі; 
- дегустація найкращих марочних вин Закарпаття у стародавніх винних підвалах та приватних 

господарів Берегівського району; 
- ну і звичайно веселощі, сніжки, розваги та інші види зимової ейфорії. 

 
Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

Пилипець. Тут з висоти 15 метрів багатьма заворожуючими каскадами скидає води в мальовничу 
гірську долину один з найкрасивіших водоспадів України – водоспад Шипіт. Він бере свій 
початок з великого підземного джерела, т.з. “морське око”, в одному з найгарніших місць 
українських Карпат – полонині Боржава. Перебування тут чудово допомагає відпочити від 
цивілізації та дає нові життєві сили. 

 
Іза. Столиця лозоплетіння України, проїжджаючи через село можна придбати різноманітні сувеніри 

з лози, від простих ужиткових до справжніх витворів мистецтва. 
 
Ужгород. Перша згадка про це вічно прикордонне місто на річці Уж датується 872 роком, воно 

зачарує своїм шармом і колоритом навіть найвибагливішого туриста. Прогуляйтеся історичною 
вулицею міста - Корзо, обов’язково огляньте найвідоміший храм міста Катедральний 
Хрестовоздвиженський собор (1841р.), римо-католицький костел св. Георгія (1775р.), огляньте 
один з найстаріших в Україні замок (ХIV ст.), Закарпатський музей народної архітектури та 
побуту (скансен) та обов’язково завітайте в культову корчму “Деца у нотаря”. 

 
Берегове. Колишній “Береґсас” здавна відомий своїми архітектурними пам’ятками, але більшість 

туристів їдуть сюди для лікування, насолоди та відпочинку. Адже саме тут розташований 
сучасний оздоровчий комплекс “Жайворонок”, який славиться басейнами з унікальною 
термальною водою (температурою 31-45 С). Гості комплексу цілий рік можуть лікуватися та 

mailto:office@travellers-club.lviv.ua
https://travellers-club.lviv.ua/


ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА екскурсійні тури 
 

                   ТУРОПЕРАТОР 

           «КЛУБ МАНДРiВНИКiВ» 

УКРАЇНА м.Львів 79013 вул.Вербицького 12,     viber (050) 431-30-65 
тел. +38 (032) 242-25-52, 297-05-85, (098) 242-02-25, (063) 660-01-74 

e-mail: office@travellers-club.lviv.ua,   https://travellers-club.lviv.ua 

відпочивати у відкритих та критих басейнах із природньою мінеральною водою, котра 
піднімається безпосередньо із термальних свердловин глибиною понад 1 км. 

 
Мукачево. Тут на одинокій вулканічній горі знаходиться найпотужніша фортеця в Україні - замок 

“Паланок” (XIV ст.), який спорудив князь Федір Корятович, а овіяла героїчною славою княгиня 
Ілона Зріні. За наявності вільного часу в Мукачево також можна оглянути ще багато цікавого: 
каплицю св. Мартина (XIV ст.), палац Ракоці (1663р.) та прекрасну зелену ратушу (1903р.). 

 
Санаторій “Карпати”. Серед карпатських живописних гір розташувався один з найгарніших і 

найромантичніших палаців України - мисливський палац графів Шенборнів (1890р.). Палац 
оточений гарним парком з багатьма екзотичними рослинами та дивиться на нас 365 вікнами, 
запрошує через 12 входів у 52 кімнати. 

 
НОВОРІЧНА ЗАБАВА! 
Новорічне святкування складається з трьох частин. 
 
1. Святкова вечеря з угорськими господарями.  
Меню: 
- Холодні закуски, рулети, відбивні, котлети; 
- салат картопляний (схожий на олів’є), вінігрет, мариновані огірки, перець і т.д.; 
- бульйон угорський (з чігою - домашнім вермішелем); 
- дісно-перкельт (свинина тушкована з червоним перцем) з двома домашніми традиційними 
гарнірами нокедлі і торгоня); 
- солодощі; 
- вино, палинка, мінеральна вода. 
 
2. Музично-розважальне дійство: 
Розпочинається о 22:30-23:00 в народному домі, в якому накритий шведський стіл з солодощами, 
палинкою, вином, мінеральною водою. О 24:00 – зустріч українського Нового року; о 01:00 – зустріч 
закарпатського Нового року. 
Розважають гостей фольклорний ансамбль “Четфалвош” та естрадний ансамбль “Тиса” новорічною 
програмою, народними піснями, танцями, забавами. Всі охочі навчаться танцювати чардаш. 
 
3. Щасливий сніданок: 
В Новому році для Вас Перший сніданок буде складатися з спеціальних щасливих страв, які 
готуються лише на Новий рік і ті хто їх спробує будуть здоровими і щасливими в Новому році. Меню: 
коргельлевш (домашня ковбаса, квашена капуста з м’ясом, підбивана з сметаною і червоним 
перцем), гурка та домашня ковбаса, чоломад (спеціальний новорічний овочевий салат). 
 

* * * 
ВАРТІСТЬ туру: 3290 грн./особа. 
 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання (дві ночі), Новорічна забава 
(програма, їжа, напої, в т.ч. алкогольні), вечеря 2-го дня, сніданко-обід 3-го дня, сніданок 3-го дня, 
супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в музеях, страхування на час подорожі. 

У вартість НЕ ВХОДИТЬ і додатково оплачується: вхідні квитки в туристичні об’єкти та обіди. 

 
Знижки для дітей: 
- Дітям до 3 років, при супроводі 2-х дорослих, без окремого місця в автобусі та при проживанні –
безкоштовно; 
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- Дітям до 3 років, при супроводі 2-х дорослих, з окремим місцем в автобусі, без окремого місця при 
проживанні, знижка від загальної вартості туру – 650 грн; 
- Дітям до 3 років, при супроводі 2-х дорослих, без окремого місця в автобусі, з окремим місцем при 
проживанні, знижка від загальної вартості туру – 850 грн; 
- Дітям від 3 до 12 років, знижка від загальної вартості туру – 350 грн. 
 
Вартість вхідних квитків: 
- палац Шенборна: дорослий, пенсійний, студентський – 20 грн., школярі – 15 грн.; 
- Мукачівський замок: дорослі – 50 грн., студенти, пенсіонери – 40 грн., діти до 14 років – 30 грн.; 
- новий термальний басейн “Жайворонок” у Берегові (2 години): дорослий, пенсійний, студентський 
- 200 грн., діти від 120 до 150 см. – 100 грн., діти до 120 см. – безкоштовно, оренда шафки – 20 грн.; 
- відвідання веселого ресторану “Деца у нотаря”: загальний – 5 грн., діти до 120 см. – безкоштовно; 
- Ужгородський замок: дорослий, пенсійний, студентський – 50 грн., учні – 20 грн.; 
- дегустація вин – 60 грн., екскурсія без споживання вина – 30 грн.; 
- оленяча ферма: загальний, пенсійний і студентський – 30 грн., школярі – 20 грн.; 
- водоспад Шипіт: загальний – 10 грн., діти 7-16 р. – 5 грн; діти до 7 р. – безкоштовно; 
- підйом канатно-крісельною дорогою на гору Гимба (в обидві сторони): загальний – 140 грн.; діти 
до 10 років та учасники АТО – 80 грн.; діти до 6 років – безкоштовно. 
 
Проживання: проживання відбувається в затишних садибах зеленого туризму Берегівського району, 
2-3-місні номери  з вигодами на коридорі (з розрахунком на 2-3 кімнати).  
 
Харчування : 
Обід 1-го дня відбувається у Мукачеві. Орієнтовна вартість – 95 грн. 
Обід 2-го дня відбувається в Ужгороді. Орієнтовна вартість – 110 грн. 
Обід 3-го дня відбувається у Пилипці. Орієнтовна вартість – 120 грн. 
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