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ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Термальні води Косино, карпатський бункер, Жайворонок Берегово, олені, дегустації вин і равликів,
Закарпатська забава, чекають на Вас, якщо відвідаєте тур

ЗАКАРПАТСЬКІ ПРИГОДИ + СВЯТО ГЛІНТВЕЙНУ
(2 дні / 1 ніч)
План туру:
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Верхня Грабівниця (огляд карпатського бункера) – Мукачево (обід) –
Берегово (купання в новому термальному басейні) – Берегівське вулканічне низькогір’я
(дегустація вин) – Берегівський р-н. (поселення в міні-готель о 19:50, концертно-розважальна
програма “Party в Закарпатті”).
2 день: сніданок і виїзд (08:00) – Іза (дегустація равликів, екскурсія оленячою фермою) – Берегово
(обід) – Косино (купання в термальному басейні) – Львів (повернення о 23:30).
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
Верхня Грабівниця. У самому серці Карпат розташований грандіозний бункер, що є найбільш
збереженим та цікавим об’єктом суперпотужної колись оборонної лінії Арпада, яка будувалася
угорською армією в 1943-1944рр. для захисту від радянської армії. Пропонуємо Вам пройтися
по гігантському півторакілометровому тунелю з боковими відгалуженнями, вентиляційними
шахтами, щоб відчути себе справжнім мілітарі-туристом.
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
відпочивати у відкритих та критих басейнах із природньою мінеральною водою, котра
піднімається безпосередньо із термальних свердловин глибиною понад 1 км.
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.
Іза. Столиця лозоплетіння України, проїжджаючи через село можна придбати різноманітні сувеніри
з лози, від простих ужиткових до справжніх витворів мистецтва. Також слід оглянути оленячу
ферму, в якій живуть та приносять велику радість відвідувачам понад сто плямистих оленів.
Іза – равликова ферма. Запрошуємо відвідати ранчо “Хайленд”, яке відоме своєю равликовою
фермою. М’ясо цих тварин не лише смачне, але й дуже корисне, бо не містить холестерину і
має багато мікроелементів. Буде можливість посмакувати цими афродизіаками, які
фаршировані різними соусами із вином. Також на фермі є інші тварини: шотландські корови та
поні, камерунські вівці, нубійська та альпійська кози, павичі, лебеді та нутрії.
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. Більше на
www.kosino.com.ua.
Концертно-розважальна програма “Party в Закарпатті”. Щиро запрошуємо всіх гостей відвідати це
свято, де Ви зможете краще пізнати звичаї та культуру Закарпаття. Розважатиме гостей
святковою програмою, народними та естрадними піснями, танцями, забавами фольклорний
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ансамбль “Серенчливі Гудаки”. Для всіх бажаючих будуть майстер-класи з чардашу, а також
вікторини, конкурси та забави.

***
ВАРТІСТЬ туру: 895 грн./особа.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання, супровід гіда-екскурсовода,
екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі.
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: харчування, дегустації та вхідні квитки в
туристичних об’єктах.
Вартість вхідних квитків:
- бункер лінії Арпада: загальний, пенсійний – 70 грн.; студенти – 50 грн.; школярі – 35 грн.; учасники
АТО – 35 грн.; діти дошкільного віку – безкоштовно.
- новий термальний басейн “Жайворонок” у Берегові (2 години): загальний, пенсіонери, студенти –
200 грн., діти від 120 до 150 см. – 100 грн., діти до 120 см. – безкоштовно, оренда шафки – 20 грн.;
- дегустація вин: 60 грн./особа, екскурсія без споживання вина 30 грн./особа;
- оленяча ферма: загальний, пенсійний і студентський – 30 грн., школярі – 20 грн.;
- дегустація равликів з двома соусами та вином: загальний, пенсійний, студентський – дегустація та
екскурсія – 130 грн., дегустація – 100 грн., екскурсія без дегустації – 30 грн.;
- термальний басейн “Косино”: загальний – 450 грн., учасники АТО та інваліди 1 групи – 300 грн.,
діти зростом до 150 см. – безкоштовно.;
- концертно-розважальна програма “Party в Закарпатті”: 189 грн., учні – 99 грн.
Примітка: забава “Party в Закарпатті” відбувається, якщо є група від 25 осіб, що бажають прийняти в
ній участь.
Проживання: відбувається в міні-готелі Берегівського району з вигодами, номери: 2-х і 3-х місні.
Харчування:
Сніданок у 1-й день – можна поснідати вдома або взяти з собою канапки, щоб перекусити під час
руху автобуса або під час стоянок.
Обід в 1-й день – відбувається у кафе м. Мукачево. Вартість – 95 грн.
Вечеря у 1-й день – в міні-готелі після поселення і складається з страв угорської національної кухні:
бограч-гуляш, мадярські голубці, солодощі, вино/палинка, компот. Вартість 90 грн.
Сніданок у 2-й день – у міні-готелі, пропоноване меню: омлет, ковбаса, сир, масло, хліб, леквар
(джем), кава/чай. Вартість 55 грн.
Обід в 2-й день – відбувається у кафе м. Берегово. Вартість – 95 грн.
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