
 

 

                         

                           Інфо-лист по туру  вихідного дня в Закарпаття  

З 04.11.2021 по 08.11.2021 

                              Місця в автобусі керівник вказує при посадці !!!  

*При собі мати документ, що підтверджує особу! 

Програма туру 

П’ятниця  05.11.2021 

8:00-9:00 Прибуття в с. Воловець поселення в готелі  "Грінвіч"  

Сніданок. 

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

 Відвідування водоспаду Шипіт. 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. 

 Далі по програмі туру заїдемо в закарпатське село Келечин, де знаходиться одне з 

найбільших на Україні родовищ залізистих мінеральних вод.  

 Відправлення на ще одну перлину Закарпаття о. Синевір 
Синевір  — найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Міжгірському 

районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани.  

 Також ви відвідаєте Реабілітаційний центр бурого ведмедя. Де знаходяться тварини, 

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

 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 06.11.2021 

Сніданок. Виїзд групою по замкам Закарпаття 

 Відвідування палацу- садиби "Замок Шенборнів" Цей палац був побудований 

графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у 1890—1895 роках. Біля  палацу 

був розбитий чудовий сад-дендрарій (нині Парк санаторію «Карпати») із 

декоративним озером у центрі. 

Маршрут туру    Житомир - Воловець - Пилипець - Мукачево - 

Берегово - Косино – Житомир. 

Тривалість 3 дні/ 2 ночі 

Час збору  

 

20:30 збір м. Житомир, заправка БРСМ ( біля 

центрального автовокзала) 

20:45 виїзд. 

Мікроавтобус АМ 61 12  

Керівник групи  097-117-00-92 

 (номер телефону діє з дня виїзду). 



  

 

 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. 

А на закінчення нашого екскурсійного дня відвідаємо та про дегустуємо справжніх 

Закарпатських вин. 

 Повернення в готель. Вечеря. Вільний час (за бажанням відвідування сауни). 

Неділя 07.11.2021 

Сніданок. Звільнення номерів. 

 Відвідування бункера «Лінії Арпада»; у Верхній Грабівниці - військовий оборонний 

об’єкт часів Другої світової війни, викопаний у горі, на глибині 100 м, угорцями під 

керівництвом німців. 

 Відправлення в м. Львів. 

 Вільний час. 

  19:00 Виїзд в м. Житомир / Київ. 

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

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

Додатково сплачуються: транспортно-екскурсійні послуги ( 350 з людини за всі три дні); 

вхідні квитки на екскурсійні об’єкти (Термальні басейни 450 грн., Замок Шенборна 20 

грн., Замок Паланок 100грн., водоспад Шипіт 20грн., дегустація вин); обіди. 

  

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 :)  
 


