
 

 

                         

                           Інфо-лист по туру вихідного дня  в Закарпаття  

з 24.06.2021 по 28.06.2021 

                              Місця в автобусі керівник вказує при посадці !!!  

*При собі мати документ, що підтверджує особу! 

Програма туру 

П’ятниця: 

08:00 - 09:00 прибуття в с. Воловець 

Розселення туристів в готелях: «Грінвич» або «Троянда» 

Сніданок, година вільного часу. 

Автобусно-пішохідна екскурсія з відвідуванням гірськолижного курорту «Пилипець». 

Підйом на панорамному підйомнику на оглядовий майданчик гори Гимба (1491 м.). 

На г. Гимба  відвідування чайовні "Сурія", де у Вас буде змога скуштувати місцевих 

трав'яних настоїв, власноруч додати елемент інтер'єру за допомогою паперу і фарб та 

поринути у атмосферу місцевого життя. 

Потім Вам надасться можливість побачити унікальний водоспад Шипіт - один з найбільш 

повноводних і найпрекрасніших водоспадів не тільки Закарпаття, а й усієї України: 

виблискуючими каскадами вода падає з висоти 14 метрів.  

Кожен, що стоїть біля водоспаду, обов’язково почує в його шепоті якусь із казкових легенд, 

якими так прикрашені історії екскурсоводів.  

Відправлення на ще одну перлину Закарпаття о. Синевір 

Синевір  — найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Міжгірському 

районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани. Входить до 

складу Національного природного парку «Синевир». 

Синевіир вважається найцікавішим об'єктом Національного природного парку «Синевір» і є 

однією з візитних карток Українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над 

рівнем моря, має середню площу 4—5 гектарів, його середня глибина становить 8—10 м, 

максимальна — 24 м. 

Маршрут туру    Житомир - Воловець - Пилипець - Мукачево - 

Берегово - Косино – Житомир. 

Тривалість 3 дні/ 2 ночі 

Час збору  

 

20:40  збір м. Житомир, Пл. Перемоги   

21:00 виїзд. 

Мікроавтобус АМ 18-97 ВХ 

Керівник групи  096-084-29-20 

 (номер телефону діє з дня виїзду). 



  

 

Через висоту над рівнем моря і порівняну глибоководність навіть у найтепліші дні 

прогріваються лише верхні 1—2 метри озера. 

також, ми відвідаємо Реабілітаційний центр бурого ведмедя. Де знаходяться тварини, які 

були вилучені з приватних зоопарків, які не відповідали умовам для іх утримання. 

На території цента зараз знаходиться 12 ведмедів, які спокійно гуляють по території 

заповідника. 

На зворотному шляху туру выходного дня заїдемо в закарпатське село Келечин, де 

знаходиться одне з найбільших на Україні родовищ залізистих мінеральних вод. В околицях 

села Келечин знаходяться три мінеральних джерела, мінеральна вода яких відрізняється 

дуже оригінальним і яскраво вираженим смаком і ... кольором - яскраво-оранжевим. 

Видовище фантастичне: мінералка витікає в струмок, роблячи його абсолютно 

помаранчевим!  

Повернення в готель. 

Вечеря. Вільний час (за бажанням відвідування сауни, відправлення на форелеву ферму, де у 

кожного буде змога власноруч зловити форель, а власник ферми за декілька хвилин для Вас 

її приготує на вугіллі ). 

Субота: 

Сніданок, виїзд на пішохідну екскурсій з покоренням гори Пікуй. 

Піку й — найвища вершина Вододільних Бескидів і всього пасма Бещад, найвища 

географічна точка Львівської області. Розташована на 

межі Львівської та Закарпатської областей. 

Висота гори — 1408,3 м (за іншими даними — 1405 м). Поверхня конусоподібна, 

асиметрична: південно-західний схил крутий, північно-східний та північний — більш 

пологий. Гора складається з флішу. Схили вкриті буковим і ялицевим лісом. 

Завдяки значній відносній висоті для вершини Пікуя характерна наявність субальпійського 

поясу рослинності, верхня межа лісутут проходить на висоті 1200—1250 м н.р.м. Це 

дозволяє туристам на короткому відрізку маршруту познайомитися з ландшафтами та 

своєрідною флорою (на вершині зростають рідкісні види рослин). Вершина оздоблена 

мальовничими скелями та стрімкими урвищами — невеликими куестами. Краєвиди з гори 

Пікуй своєю протяжністю перевищують бачені з будь-якої іншої вершини Львівської 

області. 

Повернення в готель. 

Вечеря, вільний час. 

Неділя: 

Сніданок. 

Звільнення номерів. 

Виїзд групою по сонячному Закарпаттю  

Відвідування палацу- садиби "Замок Шенборнів" 

Цей палац був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у 1890—1895 

роках. Коло палацу був розбитий чудовий сад-дендрарій (нині Парк санаторію «Карпати») із 

декоративним озером у центрі. Висаджені рідкісні породи дерев — самшит, катальпа, сосна 

Веймута, канадська ялина, японська вишня (сакура), розовий бук, 

Далі їдемо до найромантичнішого на Закарпатті замку в смт. Чинадійово. 



  

 

Чинаді ївський замок або Замок «Сент-Міклош» — пам'ятка архітектури XIV—XIX 

століть. Розташований у смт Чинадійово, що поблизу міста Мукачевого Закарпатської 

області.  

Далі по програмі туру ми відвідаємо "Замок Паланок", який розташований в м. Мукачево. 

Екскурсія по замку «Паланок» - одному з найцінніших архітектурно-історичних пам’яток 

XIV-XVII століть. 

Відвідування знаменитих на весь світ термальних басейнів Закарпаття в с. Косино. На 

території комплексу «Термальні води «Косино» розміщені сім басейнів, три з них термальні. 

Температура в термальних басейнах +41 ° C. Термальні води в селі Косино, за складом, є 

унікальними не тільки в Україні, а й у всій Європі за винятком води, якій лікуються у 

всесвітньо відомому санаторію «Гайдусобосло» (Угорщина). 

Також на території комплексу працює 7 різних саун, 30хв перебування в яких входить в 

вартість вхідного квитка. 

7 унікальних саун зібрано в одному місці, аналогів яким не існує. 

 -       Евкаліптова сауна  

 -       Соляна лисяча нора  

 -       Трав’яна сауна  

 -       Римська сауна  

 -       Турецька сауна  

 -       Угорська сауна  

 -       Крижана печера 

Косино – 7 басейнів + 7 саун = 7 задоволень. 

Заїзд в с. Білосовиця, та дегустація закарпатських сирів.  

20:00 Виїзд в м. Житомир / Київ. 

Понеділок: 

03:00 - 04:00 -  - прибуття в Житомир 

Вартість туру: 2150 

У вартість туру входить: проїзд (Житомир - Воловець - Житомир); проживання; 

харчування (3 сніданки, 2 вечері); страховка, есксурсійне обслуговування всі три дні. 

Додатково сплачуються: вхідні квитки на екскурсійні об’єкти: 

 - Канатна дорога г. Гимба – 140,00 

 - о. Синевір – 30 

 - реабілітаційний центр бурого ведмедя – 30 

 - Термальні басейни "Косино" - 450грн.,  

 - Замок Шенборна 20грн.,  

 - Замок Паланок 50грн.,  

 - водоспад Шипіт 10грн. ;   

 обіди. 

*Для вдалого відпочинку ТА "Смайл" рекомендує взяти з собою теплий одяг, зручне взуття, 

документ, який засвідчує особу та обов'язково гарний настрій :) 

*Туристична агенція залишає за собою право змінювати кількість, порядок та час екскурсій, 

або замінити їх на рівноцінні. Туристична агенція не несе відповідальності за можливі 

затримки в дорозі та погодні умови. 

 


