
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Закарпатський вікенд

Про подорож

Ми зустрінемо кожного туриста на залізничному вокзалі м. Ужгород.

Ми вирушаємо до курорту Воєводино, де на Вас чекає знайомство з мальовничим парком Шенборна та купання в лумшорських
чанах. А на завершення дня, у бажаючих буде нагода продегустувати аутентичні Закарпатські страви.

Другий день - не менш насичений. Під час пішохідної оглядової екскурсії Ужгородом, Ви опинитеся в різних історичних епохах,
відкриєте невідомі сторінки європейської історії і побачите дивовижне поєднання архітектури різних часів і стилів. А потім Всі
охочі зможуть факультативно відвідати термальний комплекс "Золота гора".

Відправлення додому.

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

2 дня / 1 ніч 1265 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Зустріч педставником фірми на залізничному вокзалі м. Ужгород

Транспортне обслуговування по маршруту

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в готелі 2-3-х містні номери

Сніданок

Страховка

Додатково оплачується

Вхідні квитки

Факультативні екскурсії

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

Факультативне екскурсійне обслуговування в 2й
день

 

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕКСКУРСІЯ  ДО  КУРОРТНОГО  КОМПЛЕКСУ  "ВОЄВОДИНО"

Вартість відвідування
На гірських схилах, що оточують Турянську долину, серед букового лісу, розташувався
курортний комплекс «Воєводино». Під час екскурсії Вас очікує знайомство з мальовничим
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www.zovnish.com



Дорослі: 50 грн

Інші умови: діти до 12 років
безкоштовно

парком Шенборна, де кожен куточок наповнений романтикою і символізмом, прогулянка
навколо дивовижно красивого озера Тур з чарівним острівцем. Екскурсія в Воєводино –
приголомшлива і незабутня подорож, яка перенесе вас у часи справжніх графів і подарує
безліч чудових вражень.

КУПАННЯ  В  ЧАНАХ  З  ЛІКУВАЛЬНОЮ  ВОДОЮ

Вартість відвідування
Діти: 90 грн
Дорослі: 140 грн
Інші умови: від 6 до 12 осіб

В  підніжжі  найбільшої  полонини  українських  Карпат  полонини  Руна  знаходиться
бальнеологічний курорт Лумшори, який відомий ще з XVII ст. В ньому тісно переплелися
райської краси природа і елементи пекла – величезні металеві чани, в яких Вас варитимуть
на  повільному  вогні  в  мінеральній  сірководневій  воді.  Для  більшої  насолоди  можна
чергувати “варіння” в чані і купання в холодній воді. Такий відпочинок окрім незабутніх
вражень, приводить до оздоровлення опорно-рухового апарату і омолоджує організм на
десять років.

ДЕГУСТАЦІЯ  АУТЕНТИЧНИХ  ЗАКАРПАТСЬКИХ  БЛЮД

Вартість відвідування
Діти: 195 грн
Дорослі: 195 грн

Обід-дегустація, під час якого Ви насолодитеся найцікавішими карпатськими стравами.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІШОХІДНА  ЕКСКУРСІЯ  "УЖГОРОД  СТАРОДАВНІЙ  ТА  СУЧАСНИЙ"
Гуляючи старими вуличках,  ви опинитеся в різних історичних епохах,  відкриєте невідомі сторінки європейської  історії  і
побачите дивовижне поєднання архітектури різних часів і стилів: вулиця Корзо, Хрестовоздвиженський греко-католицький
собор, палац єпископів, хасидська синагога, липова алея, чеський квартал (квартал сакур).

2  ДЕНЬ.  ФАКУЛЬТАТИВНЕ  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  (МІНІМАЛЬНА  ГРУПА  6  ОСІБ)

ТЕРМАЛЬНІ  БАСЕЙНИ  "ЗОЛОТА  ГОРА"  (2  ГОДИНИ)

Вартість відвідування
Діти: 125 грн
Дорослі: 250 грн
Інші умови: діти від 110 до 150 см

Пропонуємо  Вам  оздоровитись  в  термальних  басейнах  "Золота  Гора".  Цілюща,  гаряча
термальна вода прямує із самого серця землі та потрапляє в 5 термальних басейнів з
температурою  29  -  39°C.  За  хімічним  складом  та  температурою  вода  свердловини
відноситься  до  гарячих  кремнієвих  гідрокарбонатних  натрієвих  середньої  мінералізації
(діти до 110 см - безкоштовно).


