
 

ЛИЖНИЙ РАЙ НА КУРОРТІ ЯСНА 2023 (шкільні канікули) 

7 днiв 

Маршрут: Мукачево - Земплінська Ширава* - Ліптовський Ян - Бешеньова* - 

Мукачево 

Мінімальна вартість: 17507 грн 

Транспорт: Автобус 

                                              03.01.2023 

ПРОГРАМА: 

1 день  

Ми в Словаччині 

Зустріч групи на залізничному вокзалі у м. Мукачево. Переїзд до Словаччини - країну, де 

можна зустріти все: і «замки лицарів», що відбиваються у водній гладі, і загадково 

мерехтливий у темряві «старої вежі вогник», і неприступні гірські вершини, і мальовничі 

рівнини, і маленькі села з унікальними музеями-заповідниками народної творчості, та 

невеликі затишні містечка, що зберегли середньовічну чарівність.  

Прибуття до Словаччини.  

Рекомендуємо відвідати термальний комплекс «Termal Park» (додатково оплата вхідних 

квитків) біля озер Земплінська Ширава. На території «Водного світу» знаходяться криті 

басейни: зі штучними хвилями, плавальний, релаксаційний та масажний, а також басейн для 

дітей віком до 5 років.  

Переїзд до готелю.  

Липтовський Ян розташований посеред Янської долини в Низьких Татрах. У цих 

мальовничих околицях, багатих на культурну та природну спадщину, в будівлі XVII століття 

епохи ренесансу, розташований готель SVATOJANSKY ZAMOK 3*. До послуг гостей 

оздоровчий центр, ресторан, кафе-бар, літня тераса та дитячий майданчик. Надається 

безкоштовний Wi-Fi на всій території та місця на безкоштовній приватній парковці. Всі 

номери оформлені в заміському стилі та оснащені телевізорами з плоским екраном та 

супутниковими каналами, телефонами та радіо. Власна ванна кімната має душ і фен.  

Поблизу можна погуляти, покататися на велосипедах та лижах. Гірськолижний курорт 

Янська Долина-Яворовиця, що підходить для заняття зимовими дисциплінами, знаходиться 

за 1,5 км від готелю. Відстань до гірськолижного курорту Ясна складає 18 км, а до міста 

Липтовськи-Мікулаш – 8 км.  

Поселення у готель. Вечеря . Ночівля. 

2 день  

Низькі Татра 

Сніданок. Відвідування прокату. Катання на лижах у Низьких Татрах на трасах до Ясни.  



Курорт Ясна знаходиться наприкінці Демянівської долини біля підніжжя північних схилів 

гори Хопок (2024 над рівнем моря) на території національного парку «Низькі Татри» і 

належить до класу міжнародних туристичних центрів першої категорії. Про його масштаби 

свідчить наступний факт: на території гірськолижного центру діє 15 витягів, які можуть 

підняти 11 800 осіб на годину! Більшість трас мають можливість покриття штучним снігом 

та обладнані освітленням для вечірнього катання. Курорт пропонує лижні траси для асів 

лижного спорту, так і для новачків.  

Виїзд на катання на місцевому SkiBus (безкоштовно для лижників). Катання на лижах у 

Низьких Татрах на трасах до Ясни.  

Рекомендуємо: Після катань запрошуємо вас відвідати Термал парк Бешенева (оплачується 

додатково) . Ареал Термал парку знаходиться в курортному селі Бешенева, пропонує 

чудовий відпочинок з комплексом послуг та видами на гору Хоч (Choč) та Малу Фатру (Malú 

Fatru). Цілий рік тут відкрито 6 зовнішніх басейнів, які наповнені термальною водою з 

температурою 26 – 40 °C. Термальна вода містить Ca, Mg, Fe, Mn, Na, K і її склад позитивно 

впливає на рухову систему і на дихальні органи, вона застосовується і в косметиці.  

Повернення до готелю. Вечеря.. Ночівля. 

3 день  

Аквапарк «Татраландія» 

Сніданок. Виїзд на катання на місцевому SkiBus (безкоштовно для лижників). Катання на 

лижах у Низьких Татрах на трасах до Ясни.  

Рекомендуємо: Для допитливих пропонуємо екскурсію «Цей Чарівний підземний 

світ»(оплачується додатково) . На Вас чекає відвідування найбільшої печерної системи! 

Демянівські печери – це найдовша дев'ятиярусна система, що складається із 170(!) різних 

печер. Найвражаючою з них вважається Печера Свободи – унікальна печера з величними 

водоспадами та сталагмітами, оригінальними та химерними формами озер – одна з 

найкрасивіших у Європі. Поруч із печерами є кілька чарівних ресторанчиків, кафе та 

магазинчиків із сувенірами, де Ви можете купити сувеніри та пообідати.  

Рекомендуємо: Після катання для тих, хто хоче потрапити із зими в літо – відвідування 

Аквапарку «Татраландія»(оплачується додатково) . Цілюща вода Татраландії з температурою 

60 градусів витікає на поверхню із глибини 2500 метрів. У ній містяться залишки морської 

води, що знаходилася тут 40 млн років тому. І ось на цій воді побудований найбільший 

оздоровчо – розважальний водний комплекс у Словаччині (9 басейнів, 20 тобоганів та 

водних гірок, джакузі та безліч басейнів).  

Повернення до готелю. Вечеря . Ночівля. 



 

4 день  

Термал парк Бешенева 

Сніданок. Виїзд на катання на місцевому SkiBus (безкоштовно для лижників). Катання на 

лижах у Низьких Татрах на трасах до Ясни.  

Рекомендуємо: Після катань запрошуємо вас відвідати Термал парк Бешенева (оплачується 

додатково) . Ареал Термал парку знаходиться в курортному селі Бешенева, пропонує 

чудовий відпочинок з комплексом послуг та видами на гору Хоч (Choč) та Малу Фатру (Malú 

Fatru). Цілий рік тут відкрито 6 зовнішніх басейнів, які наповнені термальною водою з 

температурою 26 – 40 °C. Термальна вода містить Ca, Mg, Fe, Mn, Na, K і її склад позитивно 

впливає на рухову систему і на дихальні органи, вона застосовується і в косметиці.  

Повернення до готелю.  

Рекомендуємо: Після катань запрошуємо Вас на різдвяну вечерю у національній словацькій 

колибі (оплачується додатково). Татранський вогненний чай, овечий сир, курка на рожні та 

інші делікатеси порадують навіть досвідченого гурмана. Цього вечора Вам буде 

запропоновано лише словацьку національну кухню!  

Ночівля. 
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5 день  

Гірськолижний курорт Штрбське Плесо 

Сніданок. Виїзд на катання на місцевому SkiBus (безкоштовно для лижників). Катання на 

лижах у Низьких Татрах на трасах до Ясни до 15:30. Для бажаючих покататися у Високих 

Татрах на трасах Татранської Ломниці (трансфер 10 євро). Курорт знаходиться в східній 

частині Високих Татр, на висоті 850 м над рівнем моря. Це один із найпопулярніших 

зимових курортів Словаччини. Він підходить для всіх категорій лижників (ski-pass курорту 

Ясна можна використовувати і на курорті Татранська Ломниця). років – 20 євро, у вартість 

включено також квиток на фунікулер у Старому Смоковці). На горі височить найбільша і 

найхолодніша пам'ятка зимових Високих Татр — Татранський крижаний будинок, який ми 

сердечно запрошуємо вас відвідати. Покровителем цього крижаного храму є святий Апостол 

та Євангеліст Іоанн Богослов, який водночас вважається покровителем скульпторів. Його 

статуя з орлом символом Високих Татр.  

Гірськолижний курорт Штрбське Плесо (оплачується додатково) вважається найкращим 

високогірним курортом у Високих Татрах. Штребське Плесо розташоване у мальовничому 

місці на березі однойменного гірського озера. Сьогодні зимовий курорт Штребске Плесо – 

відоме місце проведення серйозних змагань із зимових видів спорту, а 1999 р. тут відбулися 

змагання Зимової Універсіади. Тому природно, що крім гірськолижних турів у Штребську 

Плес користуються популярністю та попитом тури для любителів біатлону, стрибків на 

лижах з трампліну, двоборства та сноуборду. Штрбське Плесо - кажуть, що побувати в 

Словаччині і не зробити фото при однойменному озері, це все одно, що побувати в Парижі і 

не зробити фото біля Ейфелевої вежі. Ви відчуєте невидиму магію даного місця, наче озеро 

живе і разом із природою та лісами творять неймовірну комбінацію, симбіоз життя та щастя.  

Повернення до готелю. Вечеря . Ночівля. 
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6 день  

Релакс у термальних водах 

Сніданок. Виїзд на катання на місцевому SkiBus (безкоштовно для лижників). Катання на 

лижах у Низьких Татрах на трасах до Ясни.  

Рекомендуємо: Після катань вечір знайомств «Ждярське весілля+ куліг» (оплачується 

додатково)! У вас немає вечірніх костюмів? Не біда! – Для свята липтовам нададуть 

національні костюми, адже урочистість відбувається у словацькому національному музеї. 

Під стуки келихів з національним напоєм «Demänovkoy» “Вип'ємо за здоров'я молодої 

пари!!!”. А далі на нас чекає “Ждярський куліг”: сани запряжені кіньми, лісова галявина та 

вечеря з вином та смаженими ковбасками на вогні.  

Рекомендуємо: Після катання для тих, хто хоче потрапити із зими в літо – відвідування 

Аквапарку «Татраландія»(оплачується додатково) . Цілюща вода Татраландії з температурою 

60 градусів витікає на поверхню із глибини 2500 метрів. У ній містяться залишки морської 

води, що знаходилася тут 40 млн років тому. І ось на цій воді побудований найбільший 

оздоровчо – розважальний водний комплекс у Словаччині (9 басейнів, 20 тобоганів та 

водних гірок, джакузі та безліч басейнів).  

Повернення до готелю. Вечеря . Ночівля. 
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7 день  

Повернення додому 

Сніданок. 08:00 Виїзд до Мукачева. Відвідування супермаркету TESCO. Відправлення групи 

поїздом до Києва. 
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