
Інформаційний лист 
 «Закарпатський Калейдоскоп» 

23/08.2018р. – 27/08.2018р. 

Тур «Закарпатський Калейдоскоп» 

Програма туру: 
1 День (23/08 четвер) 
21:30 Виїзд із Києва  
 
 2 День (24/08 п’ятниця)  
У програмі дня: 
Термальний курорт «Косино» 
Дегустація вин та соків у м. Берегово 
Переїзд в відпочинковий комплекс в районі курорту Шаян. Поселяємось 
та відпочиваємо.  
19:00 Вечеря по місцю проживання.  
 
3 День (25/08 субота) 
Сніданок по місцю проживання. Виїзд на факультативну екскурсію 
"Скарби Хустщини»: 
Оглядова екскурсія по м. Хуст та огляд Хустського замку з його 
легендами та притчами.  
Іза - центр лозоплетіння України. 
Оленяча ферма - годуємо оленів. Фотосесії з тваринами.  
Дегустація сирів. 
19:00 Майстер клас по приготуванню баноша та свинних реберець у 
медовому соусі. 
 
4 День (26/08 неділя) 
Сніданок по місцю проживання. Після сніданку виселяємось і з гарним 
настроєм вирушаємо за новими враженнями. Програма  дня: 
Колочава. Музей «Старе село».  
Переїзд у Міжгір'я та катання на канатно - крісельному підйомнику на 
гору Маковиця.  
Вільний час на обід. 
21:00 м.Львів. Вільний час на прогулянку вечірнім містом. Колоритні 
ресторації та запашна кава.  
Нічний  переїзд в Київ.  
 
5 День (27/08 понеділок) 
06:00 Орієнтовний час прибуття в м.Київ. (ст.м.Академмістечко) 
 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать. 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
Ігор 
тел. 0501704820 

АВТОБУС 
Mercedes-Benz Sprinter,  

АІ2000ЕТ 
 

 
 

Збір групи  
23.08.2018 о 21:00 

м.Київ, ст.м. Академмістечко  
поруч з магазином «NOVUS» 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 
Транспорт Київ - Закарпаття - Київ 
Адміністративний супровід всього туру 
Проживання: 2 ночі в готелі 
Харчування: 2 сніданки і 2 вечері 
Екскурсія в с. Колочава 
Кулінарний майстер клас! 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 
Дегустація вина/соків - 80грн/ 40грн. 
Канатно - крісельний витяг: дорослий - 
100 грн. в обидві сторони, діти до 10 
років - 60 грн. в обидві сторони. 
Купання в Термальному 
комплексі Косино - 350 грн. Діти 
зростом до 110 см. безкоштовно. 
Факультативна екскурсія "Скарби 
Хустщини" дор. 250 грн. діти до 12 років 
- 150 грн. 
Вхідні квитки "Колочава" Дорослий – 50 
грн., Пільговий - 40 грн. (для студентів, 
пенсіонерів), Дитячий – 25 грн. 

 

  
 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 
                * у екстрених випадках 0663740754  

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте вчасно на 
посадку та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо ведіть себе з 
обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, розлитися, 
протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; користуватися різким парфюмом, 
голосно розмовляти та пересуватися по салону під час руху автобусу.  
 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 
 
 

ЩО РАДИМО ВЗЯТИ З 
СОБОЮ:  
✓  Гумові тапочки; 
✓  Купальник; 
✓  Рушник; 
✓  Зручне взуття 
✓ Паспорт/свідоцтво про 
народження 
 

 

 

. 

 
         


