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3 термальні басейни,  дегустація сиру та вина, замки, канатна дорога та незабутня Новорічна 

забава чекають  в турі  

Новорічний експрес: термали, замки та вино 

4 дні/3 ночі 

План туру: 

1 день: виїзд зі Львова (09:00) – Мукачево (можна долучитися до групи у Мукачвево о 12:30)  -  

екскурсія замком та обід – Берегове (купання в термальному басейні) –– Берегівське  вулканічне 

низькогір’я (дегустація вин)  - Берегове (поселення в готель “Ларк”, поселення о 20:30, вечеря). 

2 день: сніданок і виїзд (08:00) — Виноградово (дегустація сирів та фотографування з буйволами) - 

Хуст (страусина ферма, прогулянка містом та обід) – Велятино (купання в термальних басейнах) – 

Берегове (повернення в готель о 18:30, вечеря, підготовка до зустрічі Нового року). 

3 день: пізній сніданок і виїзд (11:00) – Ужгород (екскурсія-прогулянка містом) - Барвінок (вечірнє 

купання в термальному басейні) — Мукачево (вечеря) — Берегове (повернення в готель о 22:30). 

4 день: сніданок і виїзд (08:00) — Санаторій Карпати (екскурсія палацом Шенборна) - Пилипець 

(огляд водоспаду Шипіт, обід та підйом канатно-крісельною дорогою на гору Гимба, вільний час для 

зимових розваг) – Воловець (20:00) -  Львів (повернення до 23:00). 
 

* * * 

ВАРТІСТЬ туру: 3 990 грн з особи 

У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання в готелі (3 ночі), супровід гіда-

екскурсовода, екскурсійне обслуговування на туристичних об’єктах, страхування на час подорожі. 

У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: вхідні квитки в туристичні об’єкти, харчування, 

дегустації. 

Знижки для дітей: 

- Дітям до 6 років (включно), при супроводі 2-х дорослих і без окремого місця в автобусі та при 

проживанні – безкоштовно; 

- Дітям до 12 років (включно) знижка від загальної вартості туру – 350 грн./особа. 

 



Пропоновані варіанти Зустрічі Нового 2022 року: 

1. На центральній площі міста Берегово біля новорічної ялинки. 

2. У ресторані готелю. Вартість та програми буде згодом. Орієнтовна вартість 1300 грн. 

НОВОРІЧНА ЗАБАВА в готелі ЛАРК! 

Новорічне святкування складається з двох частин. 

Святкова вечеря в ресторані. Меню: 

Холодні закуски: відбивна куряча (порційно), котлети свині, рулет печінковий, рулет курячий, рулет 

м’ясний, гордон-блю, шинка, сир, бекон, домашня ковбаса, гриби фаршировані, оселедець 

Салати: салат з капусти, морква по-корейська, буряк з хріном, цезар, олів’є, помідори з майонезом та 

сиром. 

Гарячі закуски: млинці по-хортобадськи, печінка в беконі. 

Другі страви: картопляне пюре з  лоці печеним, купати, кнедлі, крученики з фаршом та грибним 

соусом, хліб, солодкий почастунок.  

Напої: вино, горілка, коньяк, шампанське, мінеральна вода, кола (розрахунок 1 пляшка на 6 осіб). 

УВАГА! На бенкет можна брати власний алкоголь. 

2. Музично-розважальне дійство: 

Розпочинається о 21:30-22:00 в ресторані готелю. О 24:00 – зустріч українського Нового року, о 01:00 – 

зустріч закарпатського Нового року. 

Відриває програму народний гурт “Руснаки”, розважатиме гостей закарпатський DJ з новорічною 

програмою, народними піснями, танцями, забавами. 

Всі охочі навчаться танцювати чардаш, візьмуть участь в забавах, конкурсах на кмітливість та 

винахідливість, поспівають, спробують щастя в розіграші лотереї.  

Вартість новорічної програми 1299 грн, дітям до 12 років знижка 100 грн.  

 

Вартість вхідних квитків в туристичні об’єкти: 

- Мукачівський замок: дорослі – 100 грн., студенти, пенсіонери – 70 грн., діти до 14 років – 50 грн.; 

- новий термальний басейн “Жайворонок” у Берегові (2 години): загальний, пенсійний, студентський – 220 грн., 

інваліди І-ої групи - 110 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.; 

- екскурсія на буйволину ферму і дегустація молочної буйволиної продукції: загальний – 75 грн., 

- страусина ферма у Хусті: загальний, пенсійний, студентський – 30 грн., діти до 12 років – 20 грн.; 

- термальний басейн у Велятино (2 години): загальний, студенти – 200 грн., пенсіонери від 60 років– 160 грн., 

діти зростом до 140см. – 100 грн., діти до 3-х років та учасники АТО – безкоштовно; 

- відвідання культового ресторану “Деца у нотаря” – 5 грн.; 

- Ужгородський замок: загальний (дорослі, пенсіонери) - 75 грн., студенти - 50 грн., учні - 30 грн.; 



- термальний басейн “Золота гора” (2 години): загальний – 250 грн., діти зростом до 150 см. – 125 грн., діти 

зростом до 110 см. – безкоштовно; 

- палац Шенборна: дорослий, пенсійний, студентський - 30 грн., школярі - 20 грн.; 

- підйом на крісельно-канатній дорозі на гору Гимба: загальний - 150 грн. в обидві сторони, діти до 10 років - 

100 грн. в обидві сторони; 

- водоспад Шипіт: загальний, пенсійний, студентський – 20 грн., учнівський – 10 грн. 

 

Проживання: відбувається в затишному готелі “Ларк” у м.Берегове, номери 2-3 місні, з вигодами в номері, фото 

номерів: https://lark.net.ua/hotel-lark/ 

 

Харчування:  

Сніданок у 1-й день – можна поснідати вдома або взяти з собою канапки, щоб перекусити під час руху 

автобуса або під час стоянок. 

Обід у 1-й день – відбувається у ресторані “Закарпатський креденс”.  Меню: салат, “Підбивані 

лопатки”(зупа із шпарагівки підбита сметаною), торгоня (домашні макарони особливого 

приготування) з шишками в грибному соусі, компот, хліб. Вартість 100 грн./особа.   

Вечеря 1-й день – відбувається у ресторані готелю. Меню: торгоня (макарони особливого 

приготування) з курячим  біфстроганом, салат (буряк з хріном), млинець з повидлом, чай 

заварний, хліб. Ціна 120 грн. 

Сніданок у 2-й день – відбувається у ресторані готелю. Меню:  омлет з 2-х яєць, сир, шинка, масло, 

хліб, чай. Ціна 75 грн. 

Обід в 2-й день –  відбувається у ресторані готелю “Карпати” м. Хуст.  Меню: борщ зелений, рокот 

крумплі з ковбаскою, салат зі свіжих овочів, компот, хліб. Вартість 110 грн. 

Вечеря у 2-й день –  відбувається у вигляді свята “Новорічна забава” (деталі та меню згодом). 

Сніданок у 3-й день –  відбувається у ресторані готелю. Меню: млинці з м’ясом, хліб, чай. Ціна 80 грн. 

Обід в 3-й день – відбувається в Ужгороді, кафе “Chester”. Меню: суп-левеш, рис з овочами, лоці 

печене, салат "Полонинський" (помідор, огірок, капуста), компот, хліб. Вартість 95 грн/особа. 

Вечеря у 4-й день —  відбувається у Мукачеві, у ресторані “Порядний ґазда”. Меню: закарпатська 

дзяма, чірке-попрігаш, хліб власного виробництва, сік з бузини. Вартість 100 грн/особа. 

Сніданок у 4-й день –  відбувається у ресторані готелю. Меню: омлет з 2-х яєць з шинкою, чай. Ціна 70 

грн. 

Обід у 4-й день –  відбувається  у кафе “Гимба” с. Пилипець. Меню: грибна юшка, салат овочевий, 

картопляне пюре з м’ясом, компот, хліб. Вартість 120 грн./особа. 

 


