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НОВОРІЧНИЙ ВІДПОЧИНОК У ЗАКАРПАТТІ 

 
Дата проведення: середа, 30 грудня 2020р. – п’ятниця, 01 січня 2021р. 
 
План туру: 
1 день: виїзд зі Львова (09:00) – Санаторій Карпати (екскурсія палацом Шенборна) – Мукачево 

(екскурсія замком та обід) – Берегівське вулканічне низькогір’я (дегустація вин) – Виноградів 
(поселення і вечеря о 21:00). 

2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Косино (купання в термальних басейнах) – Мукачево (обід) – 
Ужгород (екскурсія містом та замком) – Виноградів (Новорічна Забава). 

3 день: Виноградів (пізній сніданок) – Міжгір’я (підйом на канатно-крісельній дорозі, обід) – 
Пилипець (огляд водоспаду Шипіт) – Львів (повернення до 22:30). 

  
На Вас чекають: 

- неймовірна “Новорічна Забава” в ресторані “Виноградів”; 
- 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; 
- засніжені вершини і панорами Карпат, водоспад Шипіт, купання в термальному басейні 

“Косино”; 
- відновлення краси і сили за допомогою лікувальних вод “Джерела Краси”; 
- дегустація найкращих марочних вин Закарпаття у стародавніх винних підвалах; 
- ну і, звичайно, веселощі, сніжки, розваги та інші види зимової ейфорії. 

 
Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

 

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.  

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.).  

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. 

Косино. Супер-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. 

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 
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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”.  

Міжгір’я. Мальовниче карпатське містечко, неподалік від якого знаходиться гора Маковиця (750м), 
піднятися на неї можна на канатно-крісельному підйомнику. З вершини гори відкриваються 
чудові панорами карпатських хребтів Боржави та Ґорґан, а також мальовничі меандри ріки 
Ріки. 

Пилипець. Тут з висоти 15 метрів багатьма заворожуючими каскадами між андезиновими скелями 
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.  

 

НОВОРІЧНА ЗАБАВА! 
Новорічне святкування відбувається в ресторані готелю “Виноградів”, місто Виноградів. Орієнтовний 
початок Новорічної програми – о 21:30. О 24:00 – зустріч українського Нового року, о 01:00 – зустріч 
закарпатського Нового року. 
Розважає гостей кращий музикант Виноградівського району, “запалює” та вчить танців місцевий 
танцювальний колектив. В новорічній програмі Вас чекають долинянські, гуцульські, угорські та 
ромські танці. Всі охочі навчаться танцювати чардаш, візьмуть участь в забавах, конкурсах на 
кмітливість та винахідливість, поспівають, спробують щастя у розіграші лотереї. 
Меню святкової вечері: 
- холодні закуски: рулети, шинки, ковбаси, мариновані огірки, помідори, квашенина, заливний язик, 
відбивні, котлети, сирне асорті із закарпатських сирів; 
- салати: олів’є, шуба; 
- гарячі страви: бульйон угорський (з чігою - домашня вермішь), картопляне п’юре з кручениками, 
кнедлики з підливкою з білих грибів і сегединський-гуляш; 
- фрукти та солодощі; 
- шампанське, закарпатське вино, коньяк, весела карпатська водичка, мінеральна вода, узвар. 
 

* * * 
ВАРТІСТЬ туру: 3895 грн./особа. 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання (дві ночі), Новорічна забава 
(програма, їжа, напої, в т.ч. алкогольні), вечеря в 1-й день, сніданок на 2-й і 3-й день, 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 та обіди. 
 
Знижки для дітей: 
- Дітям до 3 років, при супроводі 2-х дорослих, без окремого місця в автобусі та при проживанні - 
безкоштовно; 
- 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.; 
дегустація вин: 60 грн./особа, екскурсія без споживання вина 30 грн./особа; 
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- термальний басейн “Косино”: загальний – 450 грн., учасники АТО та інваліди 1 групи – 300 грн., 
діти зростом до 150 см. – безкоштовно, оренда шафки – 50 грн.; 
- відвідання веселого ресторану “Деца у нотаря”: загальний – 5 грн., діти до 120 см. – 
безкоштовно; 
- Ужгородський замок: загальний (дорослі, пенсіонери) - 50 грн., студенти - 40 грн., учні - 20 грн., 
діти дошкільного віку - безкоштовно; 
- підйом на крісельно-канатній дорозі на гору Маковиця (в обидві сторони): загальний – 80 грн., 
діти до 12 років – 60 грн.; 
- водоспад Шипіт: загальний, пенсійний, студентський – 10 грн., учні – 5 грн.; 

 
Проживання: відбувається у готелі “Виноградів” м. Виноградів (http://hotel-vinogradiv.com.ua), 
номери 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти місні з вигодами в номері. 
 
Харчування: 
Обід в 1-й день – відбувається в кафе міста Мукачево. Орієнтовна вартість – 95 грн. 
Обід в 2-й день – відбувається в кафе міста Мукачево. Орієнтовна вартість – 95 грн. 
Обід в 3-й день – відбувається в кафе смт. Міжгір’я. Орієнтовна вартість – 100 грн. 
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