
Інформаційний лист 
24.08-26.08.2018 

«Смачне Закарпаття» 

Тур «Смачне Закарпаття» 

  Четверг 23.08.18 
              20:20 Зустріч туристів, які купували з/д квитки в Анга Тревел, з  
представником компанії  біля фонтану  на Південному з\д вокзалі  
м.Київ  для отримання квитків. Телефон представника 0663740754  
21:02  Виїзд поїздом  №81 Київ – Ужгород (до станції Воловець) 
 
  П’ятниця 24.08.18 
10:00 Зустріч групи з екскурсоводом на станції з/д Воловець. У 
програмі дня: 
• Озеро Синевір (обід в колибі факультативно); 
• Іза – столиця лозоплетіння України;  
• Найбільша в Україні буйволина ферма. Екскурсія та дегустації 

сирів .  
• Велика Копаня(цілюще джерело) 
Поселення . Вечеря. 
 Субота 25.08.18 
8:00 сніданок 
З гарним настроєм вирушаємо за новими враженнями. У програмі 
дня: 
• Оглядова екскурсія по Ужгороду; Замок Унгвар; 
• Обід в кафе міста(факультативно); 
• Купання в термальних водах Косино. 
Вечеря. 
 Неділя 26.08.18 
Сніданок. Звільнення номерів 
У програмі дня: 
• Замок Шенборнів; 
• Замок  Сент-Міклош; 
• Мукачево. Замок Паланок 
• Обід (факультативно); 
• Оглядова екскурсія містом Мукачево 
17:00 трансфер на з/д вокзал м.Мукачево 
 

         
 
        ЕКСКУРСОВОД 
 

 
+380667821803 Юрій 

АВТОБУС  
 Mersedes  Sprinter   

Виїзд поїздом з м. Київ 23.08.2018 

• Транспортний супровід (3 дні) 
• Проживання 2 ночі.  
• Адмін. супровід та екскурсійне 

обслуговування 
• Екскурсійний супровід по об’єктам . 
• Харчування по програмі 4 рази (2 

сніданки; 2 вечері) 

 

- Озеро Синевір - 20 грн.  
-Замок "Паланок" - дорослі - 40 грн., студенти, 
пенсіонери - 30 грн., діти до 14 років - 20 грн. 
Палац Шенборна: дорослий – 15 грн., учні – 10 
грн., 
Ужгородський замок: дорослий - 45 грн., 
студенти - 35 грн., учні - 20 грн., діти 
дошкільного віку - безкоштовно; 
Термальний комплекс “Косино”: дорослий – 
350 грн., діти зростом до 150 см. – безкоштовно, 
оренда шафи – 40 грн.(можна 1 на 2-х) 
Дегустація сирів - 55грн/ос. Діти до 12 років - 
дегустація 35грн., або можна дегустувати з 
батьками. 
 
РЕКОМЕНДУЄМО МАТИ З СОБОЮ: 
✓  Гумові тапочки; 
✓  Купальник; 
✓  Рушник; 
✓  Зручне взуття 
✓ Паспорт/свідоцтво про народження 

 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 
 
- 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.  

 

  

ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(044)383-32-78, (067)005-99-55 

angatravel.com.ua 




