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«Смачне Закарпаття» 

СМАЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ 

В автобусі дотримується масочний режим! Пасажирам 
необхідно самостійно забезпечити наявність захисних 
масок в необхідній кількості 
 
1день 
20:30-20:45 Збір групи.  
20:45 Виїзд з Києва в неймовірну мандрівку Закарпаттям. 
Кожні 3,5-4 години санітарні зупинки по 15-20 хвилин. 
 
2 день:  
Ранній приїзд в Закарпаття.  
Сніданок (оплата самостійно). 
Чинадієво. Відвідаємо палац Шенборна з парком та озером 
молодості.  
Мукачево. Екскурсія містом та замком Паланок. 
Переїзд в Бене. Поселення в садиби зеленого туризму в 
Берегівському районі.  
Обід. 
Вільний час або факультативна екскурсія “Берегівські 
вина+термали” (250 грн. дорослі, 200 грн. діти до 12 р.) 
Берегово. Відвідування берегівських термальних басейнів. 
Дегустація закарпатських вин в місцевих виноробів. 
Повернення в садиби зеленого туризму. Вечеря. Ночівля. 

КЕРІВНИК ГРУПИ 

АВТОБУС 

 
  

Збір групи  
29.07.2021 о 20:30 

м. Київ, ст.м. Житомирська, біля 
автосалону INFINITI 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 
Телефон офісу, у випадку питань 

0951713424 

ПРОГРАМА ТУРУ 
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Рекомендуємо мати з собою: 
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу (це прикордонна зона, також пригодиться при 

поселенні). Для дітей віком до 16 років свідоцтво про народження.  
- парасолі (краще дощовик)  
- зручне взуття і одяг, так як буде 2 піші переходи, один до озера Синевир (1300 метрів, 25 хв. в 

одну сторону, дорога йде вгору, але фізично здорові люди піднімаються легко), другий до 
водоспаду Шипіт (800 метрів, 20 хв. в одну сторону по рівній грунтовій дорозі).  

- плавки чи купальник, рушник, змінне взуття, мило, фен (для тих, хто йде в Берегівський 
термальний басейн та Лумшорські чани).  

- рекомендуємо брати з собою поліетиленовий посуд різних місткостей, для води з «джерела 
краси» в Чинадієво, а також джерельної води на озері Синевир 

+ Проїзд комфортабельним 
автобусом  
+ Проживання – садиби зеленого 
туризму – 2 ночі,  
+ Харчування – 2 сніданки / 2 
вечері / 1 обід,  
+ Супровід гідом-екскурсоводом, 

– вхідні квитки, 
– додаткове харчування, 
– купання в термальних басейнах 
– факультативна екскурсія ” Ужгород + 
релакс в Лумшорах”:  дорослі – 400 грн, 
діти до 12 років – 300 грн. 
– факультативна екскурсія “Берегівські 
вина+термали” 
дорослі – 250 грн, діти до 12 років – 200 
грн. 
– особисті витрати, сувеніри. 

Люда 068 710 03 62 
  (телефон дійсний 
 за 2 год. до  виїзду) 

З табличкою  
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3 день:   
Сніданок.  
Вільний день або факультативна екскурсія “Ужгород + релакс в Лумшорах”.  
(550 грн. дорослі, 450 грн. діти до 12р.) 
  Ужгород. Екскурсія Ужгородським замком та містом. 
Вільний час на обід (самостійно). 
 Лумшори. Релакс-“варіння” в чанах з поєднанням купання в гірській річці.  
Повернення до місця проживання. Вечеря. Ночівля. 
 
4 день: 
Сніданок та виселення з садиб. 
Виїзд за маршрутом:  
– Буйволина ферма під Виноградовом. Смакуємо Закарпатські сири та знайомимось з 
буйволами. 
– Міжгірський перевал, звідки відкривається неймовірна панорама Карпатських гір 
– Національний природний парк «Синевірська поляна». Відвідування озера Синевир. 
– обід в колибі  (за додаткову плату). 
– Пилипець - огляд водоспаду Шипіт та підйом на канатно-крісельній дорозі на г. Гимба (за 
наявності вільного часу). 
– виїзд до Києва. Санітарна зупинка на WC та вечерю (самостійна оплата). Нічний переїзд. 
 
5 день: Ранній приїзд в Київ, орієнтовно 06:00-07:00 ранку. 
 
Вартість вхідних квитків: 
– палац Шенборна: дорослий, пенсійний, студентський - 20 грн., школярі - 15 грн.; 
– Мукачівський замок: дорослі – 100 грн., студенти, пенсіонери – 70 грн., діти до 14 років – 50 
грн..; 
– Ужгородський замок: дорослі – 50 грн., студенти, діти – 40 грн..; 
– новий термальний басейн “Жайворонок” у Берегово (2 години): загальний, пенсіонери, 
студенти – 230 грн., діти від 120 до 150 см. – 110 грн., діти до 120 см. – безкоштовно, оренда 
шафки – 30 грн.; 
– дегустація вин: 100 грн., екскурсія без споживання вина – 50 грн.; 
– Буйволина ферма: екскурсія + дегустація 90 грн, екскурсія без дегустації 30 грн. 
– озеро “Синевир”: загальний, пенсійний – 30 грн, студенти і школярі – 15 грн.; 
– водоспад Шипіт: загальний, пенсійний, студентський – 20 грн., учні – 10 грн..; 
– Мижгірський підйомник: загальний, пенсійний, студентський – 100 грн. 
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- Поїздка відбудеться за будь-якої погоди, але на всякий випадок візьміть теплі речі, змінне 
взуття та парасолі. Адже зайві речі можна буде залишити в автобусі. 
- Якщо у Вас змінилися плани і Ви не зможете їхати з нами, то просимо Вас обов’язково 
повідомляти про це заздалегідь, але не пізніше, ніж за 2 дні до виїзду.. 
- Організатори мають право поїхати за маршрутом згідно плану, без туристів, які без поважної 
причини не з’явилися в певний час в домовлене місце. 
- Для доброго самопочуття, при необхідності, беріть з собою медикаменти якими користуєтесь. 
- Екскурсійний супровід дорогою та в туристичних об’єктах відбувається українською мовою. 
 
* Весь час вказано орієнтовно і можливі зміни в залежності від погодних умов.  
 
Просимо Вас ознайомитися з основними правилами і корисними порадами: 
ПОСАДКОВЕ МІСЦЕ В АВТОБУСІ: 
• Посадка в автобус здійснюється керівником групи строго по посадкових місцях, виключно 
відповідно до списку оплат за тур,  тобто люди, які заздалегідь подбали про свою поїздку - 
сидять попереду. 
• Просимо звернути увагу на те, що спинки крісел (останній ряд автобуса) у зв'язку з 
технічними особливостями транспортного засобу не відкидаються. 
• Якщо людину заколисує, пересаджування на місце в першому ряду не допоможе, тому що 
заколисування - це порушення роботи вестибулярного апарату, тобто медична проблема, а не 
проблема місця в автобусі 
 ЗАПІЗНЕННЯ ДО МІСЦЯ І ЧАСУ ПОСАДКИ 
• Якщо Ваш транспорт запізнюється з прибуттям і виникає загроза запізнення до  відправлення 
автобуса, просимо проінформувати туроператора для прийняття рішення про можливість 
надання Вам посильної допомоги. 
• Якщо Ви не повідомили про своє запізнення до часу збору, автобус вирушає в тур по графіку. 
• Після відправлення Ви змушені будете доганяти автобус за власний рахунок. 
• Просимо надавати Ваш актуальний мобільний телефон для зв'язку компанії під час 
замовлення туру або отримання Інфолиста перед виїздом в тур. 
АВТОБУС: 
• З метою особистої безпеки суворо забороняється пересуватися по салону під час руху 
автобуса, а також  курити і вживати в салоні спиртні напої. 
• Під час переїздів кожні 2,5-3 години ми будемо робити зупинки, де буде можливість 
придбати гарячі напої в кафе, автогрилях і т.д. 
• Регулювання кондиціонера в режимі обігріву або охолодження здійснюється через керівника 
групи водіями автобуса (Так, як система кондиціонування повітря загальна, прохання 
враховувати інтереси і побажання інших туристів). 
• Зупинки автобуса попередньо розраховані по програмі туру і здійснюються лише в 
передбачених для цього місцях (крім екстрених випадків). Про місце, час і тривалість санітарної 
зупинки попередньо повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням чи примхою туристів 
не  передбачені. 
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СУПРОВОДЖУЮЧИЙ, КЕРІВНИК ГРУПИ: 
• Супроводжуючий групи - це уповноважений представник туроператора на маршруті, який 
координує і забезпечує виконання програми туру. 
• В обов'язки супроводжуючого групи входить: забезпечення виконання програми туру, 
контроль за  кількісним складом групи, інформування туристів про час і місце збору і від'їзду 
групи. Розселення по маршруту, забезпечення туристів загальною інформацією. Взаємодія з 
водіями, взаємодія з представниками приймаючою сторони, взаємодія з офіційними 
службами, контроль за дисципліною і правилами поведінки туристів на маршруті. 
• Супроводжуючий перебуває разом з групою в рамках програми туру. За обставин, коли турист 
відстав від групи, пріоритетом в діях супроводжуючого є робота з групою і дотримання 
програми туру. Супроводжуючий продовжує роботу з групою навіть у випадку неявки когось із 
туристів до місця збору або від'їзду групи, при настанні страхового випадку з туристом, при 
втраті документів або речей туриста, та інших обставин, при яких окремий турист не може 
продовжити подорож у складі  групи. Супроводжуючий надає можливу посильну допомогу 
туристу, не залишаючи групу, або може покинути групу тільки в тому випадку, якщо відсутність 
супроводжуючого на маршруті не обмежує права групи або не загрожує змінами програми. 
• Супроводжуючий НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети чи інші місця, якщо 
це не вказано в програмі туру. 
 Загальні правила 
• Пошкоджене майно (в готелі, автобусі і т. д.) оплачується додатково, виходячи з суми 
нанесеного збитку. Якщо Ви помітили поломку або пошкодження в готелі, автобусі і т.д., 
просимо одразу повідомляти  керівнику групи! 
• Шановні туристи, просимо не запізнюватись! (На відправку автобуса, збір групи і т.д.) 
• Це спричиняє незручності всій групі!  Це заважає своєчасному поселенню в готель, прибуттю в 
заплановані місця. 
Значно скорочує Ваш вільний час і загальний час Вашого перебування. Зазначений час є 
орієнтовним і може змінюватись 
в залежності від часу прибуття групи, організованості туристів на маршруті і т.д. Виняток 
становлять обставини, що утрудняють проїзд екскурсійного автобуса або прохід групи до 
вищеперелічених об'єктів (закриття проїздів у зв'язку з концертами, мітингами і т.п., ремонт 
об'єктів, будівель і т.д.). 
Програма туру є орієнтовною; 
можливі зміни і / або доповнення за погодженням із замовником. 
Компанія не несе відповідальності за можливі затримки на дорогах та погодні умови! 
Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти подушечку та плед. 
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