
Туристична компанія «Тревел Рум» 
www.travelroom.lviv.ua 
79013 м. Львів,  
вул. Нечуя-Левицького 2, офіс 2 
тел. +38 032 244-44-27 
mail@travelroom.com.ua  

 Travel agency «Travel Room» 
www.travelroom.lviv.ua 

79013 Ukraine, Lviv, Nechuya-
Levytskoho street 2. office 2 

tel. +38 032 244-44-27 
mail@travelroom.com.ua 

 
Повітря чисте, свіже і духмяне – у нас в Карпатах, у легенді віковій. 

Дихається тут на повні груди і настає блаженство… рай солодких мрій! 

Щедре Закарпаття! 
Мукачеве, замок Паланок, водопад Шипіт і озеро Синевир 

Одноденний тур до найкрасивіших локацій Закарпаття  

Львів – Мукачеве – замок Паланок – водоспад Шипіт – озеро Синевир – Львів 

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 

28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 

«Родзинки» туру: 
Яким яскравим і насиченим враженнями може бути день, якщо це подорож до найкрасивіших куточків 
України. В цьому турі ми пропонуємо відвідати унікальне озера Синевир, у прозорих водах якого 
віддзеркалена вся врода Карпат, прогулятись по сонячному Мукачеву, зазирнути до резиденції вельмож у 
замку Паланок. Ми також зможемо  насолодитись каскадами струмків, які «не пошепки» скачуть з каменя на 
камін, утворюючи водоспад Шипіт - одне з семи чудес України!  
Запрошуємо у подорож, яка проникне в усі струни серця… 

Вартість туру – 690 грн  

Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру, розміщення в автобусі буде 
здійснюватись відповідно до всіх рекомендацій МОЗ 

 Компанія «Travel Room» не несе відповідальності за корки на дорогах і погодні умови а також 
залишає за собою право вносити зміни в програмі туру без зменшення загальної кількості послуг. 

День 
1 

субота 
06:00 – Виїзд зі Львова. Нас чекає красивий переїзд через Карпати, де ранкове сонце запалює гори і 
починається новий день. Зупинка для ароматної кави і фотопаузи в оточенні шпилястих гір.  
09:30 - Прибуття в Мукачеве, серце Закарпаття, одвічного прикордоння різних держав, що дозволяє 
мати цікаву історію і смачну кухню, яка поєднує кулінарні традиції багатьох країн світу. Цікавою 
прикрасою Мукачева є серія бронзових міні-скульптур: гусак-фотограф біля Ратуші, гусак-турист на 
вулиці Достоєвського і гусак-пивовар біля ринку. Чому гусаки? – Про це ми дізнаємось під час 
екскурсії. Далі ми відвідаємо замок Паланок, розташованого на 68-метровій вершині вулканічного 
походження, поринемо в далеке 11 століття, яким датуються перші спогади, уявимо вельможних 
осіб, які тут проживали, і будемо милуватись розкішною панорамою, яка тут відкривається. 
12:30 – Переїзд до водоспаду Шипіт – одного з семи чудес України, який причаївся  серед крутих 
скель та лісів на північних схилах Полонини Боржави. Несамовитий рев води легко підказує дорогу. 
Вода спадає трьома ступенями, утворюючи каскад струмків, що немов скачуть з каменя на камінь. І 
зовсім не «пошепки». Вільний час на обід і прогулянки. 
16:00 – Переїзд до унікального озера Синевир, у прозорих водах якого віддзеркалена вся врода 
Карпат. Глибока тиша і спокій заколисують тих, хто спостерігаючи з берега, милується їх красою. А на 
березі озера височенні дерев’яні статуї Синь і Вир – символи невмирущого кохання 
Повернення у Львів орієнтовно о 24:00. До нових зустрічей! 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- супровід керівника групи   
- екскурсія в Мукачево 
Вхідні квитки: 
- в замок Паланок  
- водоспад Шипіт 
- заповідник «Синевир» 

Додатково оплачується: 
- харчування  
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