
Мукачівський районний осередок спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, вул. І. Франка 12,      89640,  моб: (097)2251905, 
(095)3275072;
     Для груп                                            

ПРОГРАМА 
відпочинку для групи  у Закарпатті 

 весна/літо/осінь 2020

1 день  
- до 12:00 – Прибуття на станцію ж/д Мукачево. Зустрічає екскурсовод та 
автобус. Подорож до Мукачівського замку Паланок, екскурсія по замку. 
Переїзд до центру міста, екскурсійна прогулянка та обід. 
-17:30 – прибуття на базу. Майстер-клас по приготуванню нац.. страви 
«Бограч-гуляш».
- 20:00 – вечеря, вільний час.

              2 день
-8:30 – 9:00 – Сніданок.
- 09:00 – 17:00 – пішохідна прогулянка, екологічний маршрут «Скеля 
кохання». Місце з якого видно три замки нашого району з висоти пташиного 
польоту. Перехід до палацу «Берегвар», де оглянемо паркову зону, озеро, 
джерело краси, палацову будівлю.
- 17:00 – прибуття на базу. Страви на мангалі.

  3 день
-8:30 – 9:00 – Сніданок.
-9:00 – 18:00 – пішохідний похід до водопаду. Уздовж гірської річки Синявка 
піднімаємося до водопаду «Скакало»(7м), насолоджуємось водограєм. Далі 
піднімаємось на місцевий «Стоун-хендж», місце сили. Спускаємось до чанного 
двору, де на вас чекає розігрітий чан та гірська річка. Приймаємо спа-
процедуру.
-17:00 – Прибуття до садиби. Майстер-клас по приготуванню нац.. страви 
«Боб-гуляш».

 -20:00 - Вечеря.
-21:30 – факельна екскурсія у стінах замку «Сент-Міклош».

4день
-8:30 – 9:00 – Сніданок.
- 9:00 – 19:00 –Екскурсійний фото-маршрут у нац. парк «Синевир», 
відвідування найгарнішого водопаду Шипіт, піднімемось на канатній дорозі на 
Боржавську полонину, мінеральні джерела,деревяні церкви,реабілітаційний 
центр бурих ведмедів Обід у колибі в нац. пакру.
- 20:00 – прибуття на базу. Вечеря.

5 день  
-8:30 – 9:00 – Сніданок.
-9:00 – 17:00 –Екскурсійна поїздка до Ужоцької долини, вам покажуть руїни 
Середнянського замку та Невицького замків, м. Перечин, дегустація сирів 
на«Перечинській мануфактурі». Обід у ресторані «Підкова» - дегустація 
національних страв. Вечірній Ужгород(дивлячись на квитки).
- 21:00 – Відправлення з Мукачева або з Ужгорода, відповідно до квитків.



Витрати:
1.Проживання: 150грн/чол доба;

Загалом: 600грн/чол
2.Харчування: 2хр – 150грн/чол; 

Загалом: 600грн/чол
3.Транспортні та екскурсійні послуги:

1 день – 100грн/чол
2 день – 100грн/чол
3 день – 100грн/чол
4 день – 400грн/чол
5 день – 250грн/чол 

Загальна сума : 2150грн/чол
 Додатково оплачуються:

Вхідні квитки у всі місця: 
- Замок « Паланок» - 50грн
- Палац Шенборнів – 25 грн
- Факельна екскурсія «Сент-Міклош» - 50грн
- Чан – 800грн/група за три години
- Перечинська Мануфактура сиру – 75грн
- Дегустація нац. страв – 200грн
- Водопад Шипіт – 10грн
- Озеро Синівір 25грн
- Центр бурого ведмедя – 25грн
- Канатна дорога – 140грн

Обіди під час поїздок/екскурсій : 100-120 грн/чол за обід

Обслуговує транспорт Opel Vivaro(6-8 чол), Mercedes Sprinter(15 - 20чол).

Голова Правління Мукачівського
районного осередку Спілки сільського зеленого туризму/
Новицький Олексій Володимирович
Власник садиби «ВОРОБЕЙ»/Екскурсовод


