
Закарпатська феєрія на Травневі свята  
4 дні, від 2850₴ 
 
Свалява - Поляна - Косино - Берегове - Лумшори - озеро Синевир - водоспад Шипіт - Мукачево - Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в обраному готелі; 
Харчування за програмою готелю; 
Транспортне обслуговування за маршрутом; 
 Вхідні квитки в музеї/Супровід гіда; 
Медична страховка. 

У вартість не входить 
Проїзд до місця початку туру;Квитки на потяг Київ-Свалява / 
Мукачево-Київ, або особистий транспорт 
Вхідні квитки в термальне джерело в «Косино»; 
Факультативні екскурсії; 
Новорічне святкування; 
Продовження відпочинку. 

 
Вартість туру на 1 особу при розміщенні: 
Готель «Лілея»  
1/2 DBL "Стандарт" (BB) - 2850 грн., з 1 особи 
1/2 DBL "Півлюкс"  (BB) — 3050 грн., з 1 особи 
Діти до 12 років - 2450  грн. 
Готель "Софія 4*"   
1/2 DBL "Стандарт" (BB) - 3250 грн., з 1 особи 
1/2 DBL "Півлюкс"  (BB) - 3450 грн., з 1 особи 
1/2 DBL "Люкс"  (BB) - 3850 грн., з 1 особи 
Діти до 12 років - 2950 грн 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Свалява 

Збір групи в Києві о 20:45 на Центральному залізничному вокзалі із представником Феєрії. 

*Квитки на потяг можна придбати у нас (Київ – Свалява, Мукачево – Київ), або придбати самостійно. 

День 2 Свалява - Поляна - Косино - Берегове 
Прибуття в Сваляву. З інших міст можна приєднатись до 8:30 год. Зустріч і трансфер у готельний 
комплекс в село Поляна. 
Розміщення в обраному готелі. Сніданок. 
Виїзд на термальні води Косино (купання - 450 гривень за 3 години + 40 грн за шафу).  
Переїзд у Берегове.Обід у національній угорській таверні (за додаткову плату). 
Відвідування винного льоху з дегустацією закарпатських вин (100 грн). 
Повернення в Поляну. Ніч у готелі. 
 
День 3 Воєводино - Лумшори - озеро Синевир - водоспад Шипіт 
Сніданок. Вільний час для відпочинку і прогулянок. 
Факультативні екскурсії на вибір: 
1. Поїздка в комплекс "Воєводино" (150 грн) 
2. Екскурсія до водоспаду Шипіт та озера Синевир (300 грн) - за умови хорошої погоди. 
3. Екскурсія в Лумшори (250 грн)  Купання в чанах з мінеральною водою.  
4. Майстер-клас з приготування бограчу по-закарпатськи (200 грн) 
Ніч у готелі. 
 
День 4 Поляна - Мукачево - Київ/Ваше місто 
Сніданок. Виселення з готелю.  
Оглядова екскурсія в Мукачеві з відвідуванням замку Паланок. 
Дорогою – відвідування мисливського замку графа Шенборна. 
Закінчення програми о 17:00. 
Трансфер на залізничний вокзал Мукачева для від'їзду додому. Завершення обслуговування. 
 
Додаткова інформація 
Ви можете продовжити відпочинок на бажану кількість днів, а також самостійно приєднатись до туру. 
У вартість туру при проживанні в готелі «Софія» у вартість включено: користування бюветом з 
мінеральною водою "Поляна Квасова", користування мангалом, автостоянка, користування дитячим 
майданчиком, користування басейном із 8:00 до 14:00. Басейн підігрівається зимою та влітку до 27 
градусів, джакузі до 33 градусів. 

 

http://hotel-lileya.com/
https://sofya-hotel.com/

