
 

 

                         

                           Інфо-лист по Spa- туру  в Закарпаття на 8 березня    

з 05.03.2021 по 09.03.2021 

                              Місця в автобусі керівник вказує при посадці !!!  

*При собі мати документ, що підтверджує особу! 

Програма туру 

Субота  06.03.2021 

8:00-9:00  Прибуття в с. Мукачево. 

Поселення в готелі "Червона гора". Сніданок. 

Виїзд на екскурсію "Українська Угорщина" В ході екскурсії ми відвідаємо: 

 Берегово - самий угорське місто України в якому ви побачите: 

 палац-садибу Графський двір - укріплена резиденція трансільванського князя Г. 

Бетлені (Бетлена) побудована в 1629 р на місці монастиря ордену домініканців, що 

існував тут у 1327-1556 рр. 

 Воздвиженський костел -Рімо-католицький костел Воздвиження Святого Хреста - 

одна з найстаріших готичних будівель в Україні. 

 Казино Берег (Золотий Павич) - побудовано в центрі міста в XIX в. з ініціативи 

піджупан Т. Етвеша і перебудовано в 1912 р для проведення в Берегово балів, 

аристократичних зібрань і літературних вечорів. 

 Міський суд - помпезне адміністративну будівлю міського (жупного) суду Берегово 

зведено в нач. XX ст. за проектом арх. Ф. Яблонського 

 Костел Реформаторів - культова споруда, XIII-XV ст, найбільший храм Берегово 

Будинки-близнюки 

Єврейська ритуальна лазня. 

- термальний басейн "Жайворонок".Відмінний сервіс і низькі ціни приємно здивують 

кожного відвідувача. У комплексі є 2 басейни один закритого типу, інший відкритий. У 

приміщенні з термальним басейном знаходяться, масажні кабінети. Над басейном, на 

другому поверсі знаходиться затишне кафе, де можна випити запашної кави, гарячі і 

Маршрут туру  Київ-  Житомир – Мукачево-Ужгород – Житомир-

Київ 

Тривалість 3 дні/ 2 ночі 

Час збору  

 

 

 

19:15 збір  м. Київ, ст.Метро Житомирська (біля 

автосалона Infiniti) 

19:30 виїзд.  

21:15 збір м. Житомир, Автозаправка БРСМ (напроти 

автовокзалу) 

21:30 виїзд. 

Мікроавтобус АМ 7018 ВН Неоплан 

Керівник групи   Анна 066 185-01-95 

 (номер телефону діє з дня виїзду). 



  

 

прохолодні напої, в перерві між купанням. В основному басейні температура води - 31-33 

градуси, також в ньому функціонують гідромасаж, гейзер і два водоспади. А в окремому 

куточку басейну обладнано, так зване, джакузі, де температура води становить 42-45 

градусів. Перебування в гарячій мінеральній воді чудово очищає пори шкіри і практично на 

очах загоює дрібні рани. Цілющі властивості цієї води доведені багатьма дослідженнями 

лікарів і говорити про це буде зайвим, краще відвідати термальний басейн і переконатися 

цьому особисто. 

- дегустація закарпатських вин в будинку вина "Берегвідек" - справжній музей 

виноробства. Будинок вина "Берегвідек" запрошує познайомитися з історією виноробства і 

продегустувати найкращі закарпатські вина. Після дегустації ви зможете придбати 

вподобаний сорт вина. 

 Повернення в готель.Вечеря (вільний час) 

 

Неділя 07.03.2021: 

Поїздка в Лумшори.  

 Купання в чанах з мінеральною сірководневою водою. 

Лумшори - райський куточок Закарпаття 

Лумшори - маленьке село в оточенні букових і хвойних лісів біля підніжжя найбільшої в 

Карпатах полонини Рівна (комплекс альпійських лугів, висота яких досягає 1479 м, а площа - 

1100 га). 

 Переїзд в Ужгород. 

 Ужгородський замок - одне з найбільш збережених середньовічних оборонних споруд 

на території України. 

 А також (за бажанням): 

Закарпатський музей народної архітектури та побуту - це стилізоване етнічне село в центрі 

міста, де зібрані зразки дерев'яного зодчества, типові для представників різних народів 

Закарпаття. Перлиною експозиції вважають лемківську дерев'яну Свято-Михайлівську 

церкву (1777 г.), привезену із с. Шелестове Хустського р-ну. В інтер'єрах можна побачити 

різьблений іконостас та ікони XVIII в. Також заслуговує на увагу гуцульська садиба-гражда з 

с. Стебного Рахівського р-ну, яка поєднує житлові, господарські та оборонні функції. 

 Повернення в готель. Вечеря. 

Понеділок 08.03.2021 

Сніданок. Виселенння з готелю. 

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

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

в вартість вхідного квитка. 

 Переїзд в Мукачево, 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. 

У вартість туру входить: проїзд (Київ - Житомир Мукачево- Житомир - Київ); харчування 

(3 сніданки, 2 вечері); проживання; страховка.  

Додатково сплачуються:  

- факультативна екскурсія "Знайомство з Закарпаттям" - 150 грн / чол, дит. до 12 років - 75 

грн. 

- поїздка в Лумшори з купанням в чанах - 350 грн, дит. до 12 років -200 грн 

- дегустація закарпатських вин в Яноші - 100 грн, 

вхідний квиток в термальні басейни в Косино - 450 грн / 3 години 

вхідний квиток в термальний басейн "Жайворонок" - 220 грн / 2.5 години 

вхідні квитки в замок Паланок - 50 грн / дор., 30грн / діти; Ужгородський замок - 50 грн / 

дор., 20 грн / діти; музей архітектури і побуту - 40 грн / дор, 20 грн / діти 

-  обіди, сауни, сувеніри, прокат гірсько лижного спорядження... 



  

 

Основні правила: 

 Всі часові рамки вказані орієнтовно та можуть змінюватись в залежності від погодних 

умов, крім часу відправлення автобусу Ясіня - Буковель - Ясіня, згідно програмі. У 

випадку, якщо турист запізнюється, автобус відправляється відповідно вказаного часу. 

 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. 

 Розпивання та куріння алкогольних напоїв ПІД ЧАС РУХУ АВТОБУСА ЗАБОРОНЕНО 

!!! 

 Якщо у Вас змінилися плани і Ви не зможете їхати з нами, то просимо Вас обов’язково 

повідомляти про це заздалегідь. 

 Організатори мають право, поїхати за маршрутом згідно плану, без туристів, які без 

поважної причини не з’явилися в певний час в домовлене місце. 

 Для доброго самопочуття, при необхідності, беріть з собою медикаменти якими 

користуєтеся. 

 В цілях особистої безпеки забороняється пересуватись по салону під час руху автобуса. 

 Регулювання кондиціонера в режимі обігріву чи охолодження здійснюється через 

керівника групи водіями автобуса (так, як система кондиціонування повітря загальна, 

прохання враховувати інтереси і побажання інших туристів). 

 Зупинки автобуса попередньо розраховані по програмі туру і здійснюються лише в 

передбачених для цього місцях (окрім екстренних випадків). Про місце, час і тривалість 

санітарної зупинки попередньо повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням чи 

примхою туристів не передбачені. 

 Дотримуючись правил автобусних перевезень організованих груп при посадці всі 

габаритні предмети (валізи, сумки) поміщаються в багажне відділення і забираються 

тільки по прибуттю на місце призначення !! Під час передбачених зупинок на шляху 

проходження багажник відкриватися не буде. Переконливе прохання, заздалегідь 

визначитися з речами ручної поклажі! 

 Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти подушечку та 

плед. 

 Супроводжуючий групи - це уповноважений представник від на маршруті, який 

координує і забезпечує виконання програми туру. 

  Супроводжуючий НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети чи інші 

місця, якщо це не вказано в програмі туру. 

 Шановні туристи, просимо не запізнюватись! (На відправку автобуса, збір групи і т.д.) 
  

Для вдалого відпочинку  ТА Смайл рекомендує взяти з собою: парасолі, теплий 
одяг, зручне взуття, адже все це можна залишити в автобусі і обов'язково 

гарний настрій :)  
 


