
 

АВТОБУСНИЙ ТУР З КИЄВА НА НОВИЙ РІК 2015
"НОВОРІЧНИЙ ВОЯЖ: ЗАКАРПАТТЯ + ЛЬВІВ"

ДНІВ ТУРУ: 6 днів / 5 ночей
(4 повних екскурсійних дня)
 
ДАТИ ТУРУ:
30.12.14 - 04.01.15
 
ПРОЖИВАННЯ:
Гостинний двір "У КЛАРИ" 
(Берегівський р-н., с. Геча)
 
ВАРТІСТЬ ТУРУ:
від 2850 грн. / доросла особа

МАРШРУТ ТУРУ: Київ - с. Геча -
с. Косино - Мукачево - Берегово -
Ужгород - с. Чинадієво - Львів -
Київ
 
ТРАНСПОРТ: Автобус з Києва

ДАТИ БРОНЮВАННЯ ПРОЖИВАННЯ ГОСТИННИЙ ДВІР
"У КЛАРИ"

до 01.11.2014 2850 грн. / доросла особа
2137 грн. / дитина 6-12 років
1425 грн. / дитина 2-6 років

750 грн. / доплата за одномісне
розміщення

до 01.12.2014 3000 грн. / доросла особа
2287 грн. / дитина 6-12 років
1575 грн. / дитина 2-6 років

 750 грн. / доплата за одномісне
розміщення

Після 01.12.2014 3150 грн. / доросла особа
2437 грн. / дитина 6-12 років
1725 грн. / дитина 2-6 років

750 грн. / доплата за одномісне
розміщення

 

День 1. Виїзд з Києва (30.12.2014)

20:30 - Збір групи та зустріч з представником туроператора в холі Південного залізничного
вокзалу (м. Київ). Необхідно відмітитись у списку керівника групи та посадка в автобус.
21:00 - Виїзд автобусом з Києва.
Переїзд за маршрутом : Київ - Житомир - Рівне - Львів - Стрий - Берегово. Кожні 2-3 години
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технічні зупинки .

День 2 (31.12.2014)

09:30 Поселення в затишному Гостинному дворі "У Клари" (комфортабельні 2х і 3х містні
номери з усіма зручностями в номері).
Відпочинок з дороги.
Екскурсійна СПА програма дня:
12.00-15.00 Переїзд в с. Косино. Купання та відпочинок в новому термальному комплексі
Косино (факультативно/за додаткову плату). Обід на території термального комплексу
(факультативно/за додаткову плату).
Повернення в гостинний двір. Підготовка до святкування Нового року!
НОВОРІЧНИЙ БЕНКЕТ + ЖИВА МУЗИКА В ГОСТИНОМУ ДВОРІ "У КЛАРИ"!!!

День 3 (01.01.2015)

11:00 Пізній сніданок.
Екскурсійна програма
Переїзд в Мукачево «Замок Паланок».
12:00-15:00 Оглядова екскурсія по Мукачево. Замок Паланок.
15:00-16:30 Вільний час  на прогулянку по місту, обід (самостійно/за додаткову плату).
17:20-18:00 Оглядова  пішохідна екскурсія  по м. Берегово.
Вільний час у місті. Рекомендуємо відвідати на вибір (самостійно/за додаткову плату):
·         Дегустація закарпатського вина в «Старому підвалі»
·         Купання в Береговському термальному басейні
20:30 Повернення в гостиний двір. Вечеря. Ночівля
 

День 4 (02.01.2015)

Сніданок .
Екскурсійна СПА програма дня: Виїзд в Ужгород. Екскурсія в "Замок Унгвар".
Оглядова екскурсія по місту Ужгород.
Вільна година. Рекомендуємо відвідати (факультативно):
- Дегустаційний винний зал "Шардоне" 
- село Лумшори. Купання у гарячих чанах та гірській річці
Повернення в Ужгород. Переїзд до місця проживання. Смачна угорська вечеря. Ночівля .

День 5 (03.01.2015)

08.00 Ранній Сніданок.
Екскурсійна програма:
9.30-10.30 Замок Сент Міклош 
11.00-12.30 Палац Шенборнів + прогулянка до джерела молодості.
15.30 Прибуття до Львова. Пішохідна екскурсія по новорічному Львову. Обідо - вечеря в
ресторані "Старгород". Вільний час на філіжанку кави.
Виїзд до Києва.

День 6 (04.01.2015)

07.00 - Орієнтовний час повернення до Києва на Південний залізничний вокзал.
До наступних зустрічей у Новому Році ;)!!!

У вартість входить Сплачується додатково
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Транспортний супровід по
маршруту Київ-Закарпаття-Львів-
Київ
Екскурсійне супроводження
Адміністративне супроводження
8 екскурсій: оглядова пішохідна
екскурсія по м. МукачевоЗамок
"Паланок", оглядова пішохідна
екскурсія по м. Берегово,
Ужгородський замок, оглядова
пішохідна екскурсія по м. Ужгород,
замок Сент-Міклош Замок
Шенборна
глядова пішохідна екскурсія по
Львову
Проживання в гостиному дворі "У
Клари"
Харчування (4 сніданки, 2 вечері, 1
обідо-вечеря у Львові)
НОВОРІЧНИЙ БЕНКЕТ та
НОВОРІЧНА ПРОГРАМА
Трансфер до термального
комплексу "Косино"
Трансфер до с. Лумшори для
купання в чанах
Страхування на період туру

Додаткове харчування (обіди)
Вхідні квитки в замки та музеї
Купання в термальному комплексі
"Косино" та в Лумшорських чанах
Дегустація вина в м. Берегово
Особисті витрати

Примітки!!! Програма туру та вказаний час є орієнтовними; можливі зміни та/або доповнення програми в
залежності від часу прибуття групи, організованості екскурсантів на маршруті тощо.
Винятковими є обставини, які ускладнюють проїзд екскурсійного автобуса або прохід групи до вище
названих об’єктів (закриття проїздів у зв’язку з концертами, мітингами і т.п., ремонт споруд, об’єктів
тощо).

новий рік закарпаття, автобусний тур на закарпатті 2015, новорічні тури на закарпатті, тур на
закарпатті, новий рік на закарпатті, новий рік у закарпатті 2015, новий рік 2015 закарпаття,
купання на новий рік у Лумшорах, святкування нового року на закарпатті, як відзначити новий
рік на закарпатті, хороший новорічний тур 2015, недорогий новорічний тур на закарпатті 2015
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