
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Гірськолижні катання в Міжгір'ї

Про подорож

Міжигір'я – мальовниче селище в гірській котловині поблизу гір Кам'янка (1587 м) і Кук (1365 м) на березі р. Ріка в оточенні
полонин Боржава і Червона. Відома великою кількістю мінеральних джерел, яких тут понад 45. Міжигір'я ідеально підійде тим,
хто хоче насолодитися Карпатами повною мірою і сприймає лижне катання лише як доповнення до інших розваг.

Траси:

Протяжність трас до 2 км, перепад висот 300 м
3 траси протяжністю до 700 м різного рівня складності у б/в "Кам'янка", одна з них – навчальна
3 траси (червона, синя, чорна) ГК "Альянс" –  від 1500 м до 2300 м з перепадом висот 303 м

Пушки:  Ні

Нічне катання:  Ні

Витяги: 

1 бугельний (680 м) на території б/в "Кам'янка"
1 крісельний на три місця (950 м), ГК "Альянс" на виїзді з Міжигір'я у бік Хусту – від 15 грн./1 підйом

Вартість прокату інвентаря:

Комплект лиж – від 110 грн./1 день
Сноуборд – від 110 грн./1 день
Санки – від 40 грн./1 день

Розваги:

Сауна, більярд, настільний теніс, екскурсії, кінні прогулянки

Альтернатива:

Гірськолижні курорти: Пилипець (25 км), Воловець (38 км), Подобовець (27 км)

Розміщення:

Гостьові будинки з 3-4 х місними номерами

 

ГРУПА (ЧОЛ) 15 + 1 15 + 2 10 + 1 10 + 2

3 дня / 3 ночі 1265 грн 1400 грн 1330 грн 1530 грн

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Тип квитка Плацкарт Купе

Дитячий 658 грн 1277 грн

Дорослий 760 грн 1580 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Проживання в приватних садибах

Харчування (3 сніданки, 3 обіди)

Страховка

Додатково оплачується

Проїзд залізницею

Вхідні квитки в рекомендовані об'єкти

Рекомендовані екскурсії

Користування витягами

Прокат гірськолижного спорядження

Супровід представником фірми (за бажанням)

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ГІРСЬКОЛИЖНІ  КАТАННЯ  НА  ГК  "МІЖГІР'Я"
На Вас чекає захоплююче катання на лижах, сноубордах, санках, кінні прогулянки та інші розваги.

РЕКОМЕНДОВАНІ  ЕКСКУРСІЇ  (ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУГОВУВААНЯ  ЗА  ДОД.  ПЛАТУ)

ОГЛЯДОВА  ЕКСКУРСІЯ  СТАРОДАВНІМ  МУКАЧЕВОМ
Історичний  центр  міста  Мукачева:  Білий  палац,  міська  Ратуша,  католицький  костел  Св.Мартина,  будинок  Грінштейна,
Латоричний двір.

ЗАМОК  ПАЛАНОК

Вартість відвідування
Діти: 30 грн
Дорослі: 50 грн
Екскурсія для групи до 25
чол.: 150 грн

Замок Паланок - один з п'яти найбільш потужних і укріплених замків Східної Європи. Не
дарма  найголовнішу  реліквію  Угорського  королівства  одного  разу  зберігали  в  самому
надійному місці королівства - замку Паланок. Замок приховує багато й інших таємниць...
Паланок – це дубовий частокіл, яким обнесено рів на замковій горі. За ним колись жили
ковалі, теслярі та інші майстри, які працювали у фортеці. Від частоколу походить і назва
замку.

КОМПЛЕКС  "ТЕРМАЛЬНІ  ВОДИ  "КОСИНО"

Вартість відвідування

Інші
умови:

450 грн. з ос. - 3 год,
оренда шафки за дод.

пл.

Косино – це сучасний оздоровчо-рекреаційний комплекс , розташований серед 200-річного
дубового гаю мальовничої Берегівщини. Наявність унікального термального родовища на
Берегівщині  було  виявлено ще в  1988 році.  Згодом тут  побудували перші  “басейни –
близнюки”, які були копією термальних басейнів міста Егер (Угорщина). З часом комплекс
почав активно розбудовуватись. Зараз комплекс налічує сім різних басейнах з термальними
та прісними водами. Термальна вода в басейни подається безпосередньо зі свердловини
16Т.  Вона  не  проходить  жодної  фільтрації,  щоб  Ви  сповна  могли  відчути  її  цілющі
властивості.

КОМПЛЕКС  "ЖАЙВОРОНОК"



Вартість відвідування

Інші
умови:

220 грн. з ос. - 2,5 год +
20 грн. оренда шафки,

за дод. плату

Термальні води басейнів оздоровчого комплексу "Жайворонок" відомі на всю Україну своїми
лікувальними властивостями, тому що містять різноманітні мінерали та мікроелементи. Тут
розміщений єдиний в Україні унікальний критий басейн з термальною водою. Вода, якою
наповняються басейни комплексу, йде прямо зі свердловин глибиною 1200 м. Тобто, вона
не піддається технічній або хімічній обробці та, завдяки цьому, гості мають можливість
відчути на собі цілющу силу термальної води.

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР  ДЛЯ  БУРИХ  ВЕДМЕДІВ
Вольєр реабілітаційного центру розташований в лісі. Тут зроблені 6 кліток та 2 секції для утримання тварин різного віку та за
станом  здоров'я.  Є  басейни  і  штучні  барлоги.  Також  містяться  природні  плантації  чорниці,  малини  і  ожини,  які  так
полюбляють ведмеді. Окрім цього працівники центру спорудили "ігрові конструкції" для пришвидшення адаптації тварин,
адже під захист сюди потрапляють тварини, які зазнали жорстокого поводження чи утримувалися у неволі без відповідних
умов.

ОГЛЯД  МУЗЕЇВ

Вартість відвідування
Діти: 25 грн
Дорослі: 50 грн

Одне з найгарніших сіл Закарпаття, в якому розташовано 10 музеїв, 20 пам’ятників, 50
визначних історичних місць,  найвідоміші  з  яких музей народної  архітектури та побуту
"Старе  село",  музей  залізничної  справи  "Колочавська  вузькоколійка"  та  музей
"Колочавський  бокораш".

РЕКОМЕНДОВАНИЙ  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ  ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КОМПЛЕКС  (ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЗА
ДОД.  ПЛАТУ)

ГІРСЬКОЛИЖНІ  КАТАННЯ  НА  ГК  "ПИЛИПЕЦЬ"
На Вас чекає захоплююче катання на лижах, сноубордах, снігоходах або квадроциклах, санках, кінні прогулянки та інші
розваги.

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КУРОРТ  "ВОЛОВЕЦЬ"

Вартість відвідування
Інші умови: за дод. плату

Курорт Воловець сподобається новачкам від лижного спорту, які ще тільки опановують
лижі. Є лише один витяг.

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ  КУРОРТ  "ПОДОБОВЕЦЬ"

Вартість відвідування
Інші умови: за дод. плату

Гірськолижний  курорт  "Подобовець"  розташований  в  красивому  гірському  селі  у
Міжгірському районі на висоті 950 метрів над рівнем моря, біля підніжжя гори Великий
Верх на полонині Боржава. Початківців тут очікують прості схили, а для дітей обладнані
дитячі траси. На г/к "Подобовець" на Вас чекають 3 червоні траси, 1 синя траса, 3 бугельні
витяги, лижна школа, пункт прокату спорядження, освітлення спусків (тільки одна траса).


