
НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА В                        

                                                    КОШИЦЕ 2023 

 

Тривалість: 4 днi 

Маршрут: Мукачево - Кошице - Пряшів* - Старий Смоковець* - Штрбське Плесо* - 

Бетліар* - Мукачево 

Мінімальна вартість: 7259 грн 

Транспорт: Автобус 

30.12.2022 

05.01.2023 

Акція "Від Андрія до Миколая!" - при бронюванні туру до 20.12.2022, пропонуємо 

знижки: 10 євро/особу/дорослого та 20 євро/особу/дитину.   

Деякі маленькі європейські міста зачаровують і залишаються у серці назавжди. Таким містом 

є Кошице, що у Словаччині. Воно невелике, але надзвичайно красиве, орієнтоване на 

туристів, має бізнес-потенціал. І водночас тихе і спокійне, з історією, архітектурою, 

мистецтвом і традиційною кухнею. Під час нашого туру ми з вами познайомимося з Кошице 

більш детально і водночас побачимо, чим славиться сама Словаччина! 

    Нас з вами очікують термальні купальні Земплінської Ширави та Врбова, непорушний 

Списький Град та таємничий замок Бетліар. Обов'язково прогуляемося гірськими 

стежками Високих Татр: Штребське Плесо та Старий Смоковець, де зможемо 

помилуватись природною красою Словаччини. Крім того заїдемо у неповторну Левочу, 

провославний Пряшів та історичний Бардіїв. У нас з вами буде чудова можливість 

відвідати дегустацію в діючому музеї вин в Пряшеві або в льохах Токайського регіону.  

    Ми впевнені, що саме ця подорож викличе у вас бажання повертатися і відкривати для 

себе Словаччину знов і знов. 

ПРОГРАМА ТУРУ: 

1 день  

Культурна столиця Словаччини запрошує! 

    Збір групи в Мукачево. Виїзд на кордон. Перетин кордону.  

    Відвідування нового термального комплексу «Termal Park» (22 євро дорослі/15 євро діти до 12 

років )  



Аквапарк «Ширава» — сучасний термальний парк, що розкинувся на березі водосховища 

Земплінська Ширава в селі Калужа, точніше — на чудовому півострові Ведмежа гора, який вважається 

одним із найкрасивіших місць у цьому регіоні. 

На території «Водного світу» знаходяться криті басейни: зі штучними хвилями, плавальний, 

релаксаційний та масажний, а також басейн для дітей віком до 5 років. Басейн зі штучними хвилями 

дозволяє відпочиваючим відчути себе на морському березі, релаксаційний обладнаний численними 

масажними форсунками (для масажу литок ніг, спини тощо). Масажний басейн пропонує можливість 

насолодитися всіма принадами не тільки гідромасажу на кріслах, а й на водяних масажних лавках. 

Крім басейнів, відвідувачів термального парку Ширава чекають і інші, найрізноманітніші розваги: 

довга і коротка водяна гірка, «дика річка», «затока, що гойдає», дитячий ігровий майданчик і т. д. 

Зрозуміло, якісний відпочинок неможливий без хороших напоїв та смачної їжі , про які подбав 

ресторан аквапарку У розпорядженні відпочиваючих є багато зручних шезлонгів. Для тих, хто шукає 

спокою та усамітнення, призначена зона відпочинку на першому поверсі термального комплексу. 

    Переїзд у Кошице.  

Це місто може похвалитися величезною кількістю архітектурних будівель різних стилів і епох. Тут і 

готичні собори, і будівлі в стилі бароко, і ще багато середньовічних споруд, які так і манять сюди 

туристів.     Запрошуємо всіх на оглядову екскурсію найкрасивішим містом Словаччини. Місто 

Кошице було обрано культурною столицею Європи 2013 року. Під час екскурсії Ви побачите всі 

головні визначні пам'ятки 

історичного центру міста: собор Св.Алжбети, найбільший собор Словаччини та східної Європи, 

каплицю св. Михайла, готичну вежу дзвіницю Св. Урбана, Чумну колону, знаменитий оперний театр, 

міську Ратушу та 

костел Єзуїтів.  

    Вільний час. Передноворічний шопінг. 

А зараз час для шопінгу у найкращому торговому центрі міста Кошице «ATRIUM OPTIMA» – 

супермагазини та бутіки з божевільними знижками чекають на Вас! Ідеальне місце для придбання 

новорічних подарунків для рідних та коханих. 

    Поселення у готель. 

    Повернення до готелю. Ночівля.  

 

 

2 день  

І для хорошого настрою... 

    Сніданок. Вільний час.  
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   Усіх бажаючих випробувати незвичайну красу та відкрити для себе шедеври мистецтва, водночас 

відпочити у винятковому природному середовищі, запрошуємо відвідати місто Бардєєв та третє за 

величиною місто Словаччини Прешов (18 євро дорослий/15 дитина). Північний схід Словаччини 

приховує сюрпризи та скарби, які не мають собі рівних навіть у найвідоміших туристичних місцях 

відпочинку та розваг. Місто Бардєєв по праву пишається повторною першістю у конкурсі 

«Найкрасивіше місто Словаччини». Історичне місто, що знаходиться у списку Всесвітньої культурної та 

природної спадщини ЮНЕСКО, яке має що запропонувати для відвідувачів. Ми побачимо Ратушну 

площу з чудовими готичними міщанськими будинками, базилікою мінор Св. Егідія, францисканський 

монастир із костелом Св. Іоанна Хрестителя, стару синагогу. Також обов'язково оздоровимо наш 

організм натуральною лікувальною водою на курорті Бардєєвське купелі, розташованому за три 

кілометри від міста! 

Прешов є центром православ'я усієї Словаччини. Більшість визначних пам'яток знаходиться в 

історичному центрі навколо Головної вулиці. Екскурсію містом ми розпочнемо з готичного будинку 

Св. Миколая, який відноситься до найстаріших та найважливіших релігійних будівель у Словаччині. 

Будинок був збудований у середині XIV століття і поступово розширювався, побачимо скульптуру 

папи римського Іоанна Павла II і, головне, унікальний євангелічний храм Святої Трійці, збудований у 

ренесансному стилі, та греко-католицький кафедральний собор Св. Іоанна Хрестителя. У ньому 

знаходиться точна копія Туринського полотна та мощів благословенних Павла Петра Гойдича та 

Василя Гопка, відвідаємо головний храм міста – костел св. Микулаша 1347, греко-католицький храм 

св. Іоанна Хрестителя початку 15 століття та найбільший православний храм у Словаччині – церква св. 

Олександра Невського. 

Після екскурсій рекомендуємо відвідати музей вин у Прешові (вхідний квиток 10 євро) – експозиція 

музею вин знаходиться на площі розміром 500 м2, на двох поверхах у підвалах під мерією міста. 

Експозиція представлена головним чином колекцією вина з усіх куточків світла (близько 2000 видів), 

а також експонатами щодо технології виготовлення цього чудового напою. Наприкінці екскурсії на 

Вас чекає стильний магазин, де Ви зможете спробувати (за додаткову оплату 7 євро) і, звичайно, 

придбати вино. 

Вільний час у Прешові. Можливість відвідати одну з найкращих пивоварень «Prezidentská piváreň» у 

Східній Словаччині та продегустувати найсмачніше пиво!  

     Повернення у Кошице. Підготовка до нового року. 

    Організований виїзд на головну площу міста для святкування Нового Року. 
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3 день  

Гори, сонце та термальні купальні - що може бути краще? 

    Сніданок. Вільний час.  

    Факультативно запрошуємо у подорож до Високих Татр. Ви побачите Старий Смоковець та 

Штребське Плесо (20 євро дорослий, 15 євро дитина до 12 років - підйом на фунікулері Старий-

Смоковець - Гребієнок за додаткову вартість, 11 євро/дорослий, 9 євро/дитина). На горі височить 

найбільша і найхолодніша пам'ятка зимових Високих Татр - Татранський крижаний будинок. Поїздка в 

Штрбське Плесо воістину порадує ваше око – кажуть, що побувати в Словаччині і не зробити фото на 

цьому чарівному озері, це все одно, що побувати в Парижі і не зробити фото біля Ейфелової вежі. 

Вільний час для обіду в ресторанчику чи колибі. 

    Також рекомендуємо відвідати термальні купальні Vrbov (20 євро дорослі/18 євро діти до 12 

років = трансфер +вхідний квиток). У термальній купальній Врбов ви знайдете справжню 

геотермальну воду, яка вважається однією з найкращих мінеральних вод у Центральній Європі з 

вмістом важливих для людського організму мінеральних речовин. Геотермальна вода, що наповнює 

басейни, виходить з глибини понад 2000 м і містить мінерали, що сприятливо впливають на опорно-

рухову, дихальну, нервову системи, на шкіру і серцево-судинну систему. Температура води сягає 

59°C. У басейнах підтримується температура від 26 до 38 °C. Повній релаксації сприяють форсунки зі 

струменями води, що знімають напругу м'язів. 

    Повернення до готелю. Ночівля. 

 

4 день  

Перлини Східної Словаччини 

    Сніданок. Виселення з готелю.  

       Не пропустіть факультатив «Таємниці замку в Бетліарі» (28 євро дорослі/22 євро дитина до 12 

років, вхідний квиток включено у вартість) – найкраще місце для охочих познайомитись із життям 

словацької шляхти. Розташований на території володінь колись знатної родини Андрасіових, посеред 

романтичного парку, це місце цікаве як унікальна пам'ятка XV століття. Костел належав родині 
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Андрасіових до 1945 року, а свій сучасний вигляд набув наприкінці XIX століття, коли за Емануеля 

Андрасіова будівля була оновлена. Незвичайний і великий парк бетліярів з безліччю скульптур, 

відкритий у XVIII столітті і розкинувся на 56 гектарах. В 1985 комплекс Бетліяр був визнаний урядом 

частиною культурної спадщини Словаччини. А ще на Вас чекає зал із справжніми муміями... 

Повернення в Україну. Приїзд до Ужгорода у вечірній час доби (у залежно від проходження 

кордонів). Посадка на поїзд (виїзд згідно з розкладом) 

 

 

!Маршрут  

кілометраж: 600 км 

Вартість туру  
SPO №1 на Новорічний тур 30.12.2022 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

7 259 грн 

При оплаті депозиту на факультативні екскурсії до початку туру на суму 30 євро дорослі/20 

євро діти 
Базова вартість на Новорічний тур 30.12.2022 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

7 686 грн 

Без попередньої купівлі факультативних екскурсій 
SPO №1 на Різдвяний тур 05.01.2023 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

7 259 грн 

При оплаті депозиту на факультативні екскурсії до початку туру на суму 30 євро дорослі/20 

євро діти 
Базова вартість на Різдвяний тур 05.01.2023 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

7 686 грн 

Без попередньої купівлі факультативних екскурсій 
SPO на виїзд 22.12.2022 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

7 900 грн 

При оплаті депозиту на факультативні екскурсії до початку туру на суму 30 євро дорослі/20 

євро діти 
Базова вартість на тур 22.12.2022 (проживання в готелі GLORIA PALAC 3*) 

8 327 грн 

Без попередньої купівлі факультативних екскурсій 
 

Акція "Від Андрія до Миколая!" - при бронюванні туру до 20.12.2022, пропонуємо 

знижки: 

- 10 євро/особу/дорослого; 

- 20 євро/особу/дитину. 
доплата за одномісний номер 55 євро  
знижна на дитину ів номері з двома дорослими 15 євро 
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Входить у вартість 

 Проїзд за маршрутом автобусом єврокласу;  
 Проживання у Hotel Gloria Palac 3* в номерах з усіма зручностями;  
 Харчування – сніданки;  
 Супровід керівником групи;  
 Оглядова екскурсія: Кошице – перлина Словаччини. 

Не входить у вартість 

 Курортний збір (оплачується при бронюванні туру) – 5 євро з особи; 
 Медичне страхування – 4 євро, для осіб старше 60 років – 6 євро; 
 Факультативні екскурсії; 
 Вхідні квитки в екскурсійні об’єкти (церкви, собори, музеї тощо);  
 Особисті витрати; 
 Туристам із Києва Туроператор «САКУМС» може надати послуги щодо придбання залізничних 

квитків Київ – Мукачево– Київ – 1750 грн (купе). Квитки можна купити самостійно, обов'язково 
завчасно уточніть у менеджера номер поїзда. Увага! Вартість квитків може бути змінена 
Туроператором після придбання, внаслідок підняття тарифів, чи підтвердження УЗ дорожчого 
поїзда. 

 

 

0676749000 Світлана Мацьків 

Камон-тур 

 

https://sakums.com.ua/uk/hotels/748-hotel-gloria-palac

