екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА

Мукачівський замок, термальні води Косино та дегустація закарпатських вин чекають на Вас в турі

ЗАМОК ПАЛАНОК, ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ КОСИНО І ВИНО
(1 день)
План туру: виїзд зі Львова (07:00) – Коростів (сніданок в кафе “Окей”) – Мукачево (екскурсія замком
і обід) – Косино (купання в термальному басейні) – Берегове (дегустація вина) - Львів
(повернення 00:30).
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
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.).
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.
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.
***
Вартість туру: 550 грн з особи.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне
обслуговування на туристичних об’єктах.
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: харчування, вхідні квитки в туристичні об’єкти та
дегустації.
Вартість вхідних квитків в туристичні об’єкти:
− Мукачівський замок: дорослі – 50 грн., студенти, пенсіонери – 40 грн., діти до 14 років – 30
грн.;
− термальний басейн “Косино”: загальний – 450 грн., учасники АТО та інваліди 1 групи – 300
грн., діти зростом до 150 см. – безкоштовно, оренда шафки – 50 грн.;
− дегустація вин: 60 грн./особа, екскурсія без споживання вина – 30 грн./особа;
Харчування:
Сніданок у 1-й день – відбувається на Ваш смак і вибір у кафе швидкого харчування «Окей» с.
Коростів.
Обід у 1-й день – у місті Мукачево в ресторані “Вікенд” та складається з страв лемківсько мукачівської кухні: салат “Овочеве асорті”, на перше боб-гуляш, на друге торгоня (домашні
макарони особливого приготування) з шишками в грибному соусі, компот, хліб. Вартість 95
грн./особа.
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Вечеря у 1-й день – відбувається на Ваш смак і вибір у кафе швидкого харчування «Окей» с.
Коростів.
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