
Туристична компанія  
«Тревел Рум» 
www.travelroom.lviv.ua 
79013 м. Львів,  
вул. Нечуя-Левицького 2, офіс 2 
тел. +38 032 244-44-47 
mail@travelroom.com.ua  

 Travel agency 
«Travel Room» 

www.travelroom.lviv.ua 
79013 Ukraine, Lviv, Nechuya-

Levytskoho street 2. office 2 
tel. +38 032 244-44-47 

mail@travelroom.com.ua 

 
 

Компанія “Travel Room” пропонує 
!!!Гарячу пропозицію у морозну зиму!!! 

«Вікенд в Закопане + шопінг в Кракові» 
Львів – Закопане – Каспрів Верх – Краків – Львів 

15.12-18.12 
2 дні для катання в Закопане,  

в якому є 10 гірськолижних комплексів з перепадами висот від 830 до 2000м. 
Схили Носаля – чудово підійдуть для початківців,  

а Каспрови Верх – для досвідчених лижників!

 

Вартість туру – 65 €  
Діти до 12 р – безкоштовно (при розміщенні з 2 батьками) 

  

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- трансфер від готелю до підйомників  
- проживання на курорті в Закопане в готелі 3* зі сніданком  
- супровід керівника групи 
- страхування 
 
У вартість не включено: 
- SKI PASS  
- Особисті витрати 
 
Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за роботу митних та прикордонних служб, 
корки на дорогах і погодні умови. Компанія «Travel Room» залишає за собою право вносити 

зміни в програмі туру без зменшення загальної кількості послуг. 

 

День 

1 

15.12 п’ятниця 

21:00 – Виїзд зі Львова.  

Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 

День 

2 

16.12 субота 

~ 08:00 - Зранку прибуття на курорт.  

Вільний день для катання. Поселення в готель.  

17:00 – Відвідання водного комплексу «Termy BUKOVINA» (10€+трансфер) з 

термальними басейнами.  

21:00 – Вечеря у національному ресторані (оплачується додатково). 
Ночівля в готелі. 

День 

3 

17.12 неділя 
Сніданок. Виселення з готелю.  

Вільний час для катання. 

16:00 - Виїзд з курорту. Переїзд до Кракова.  

~18:30 - Вільний час в центрі Кракова, а для любителів шопінгу – відвідання 

супермаркету “Galeria Krakowska” 22:00 – Виїзд з Кракова. Повернення в Україну. 

День 

4 

18.12 понеділок 

Переїзд по території України. 

Прибуття у Львів орієнтовно 07:00. 
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