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Вікенд у Татрах:  
Закопане + Ясна + Високі Татри  

Львів – Закопане – Ясна – Попрад – Татранска Ломніца / Штрбське плесо – Львів 

ТУР БЕЗ НІЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ 
Дати виїздів у 2022 

06.01, 20.01, 03.02, 27.02   

«Родзинки» туру: 
Тур поєднує кращі гірськолижних курорти «Закопане – зимову столицю Польщі», головні курорти Високих 
Татр і курорт Ясна, який входить в число 24 кращих гірськолижних курортів світу! 49 км трас + зони для 
фрірайду, буде достатньо часу для катання, а також можливість відпочити, насолодитися національною 

кухнею та гарно провести вихідні в горах в чудовій компанії! 

Вартість туру – 150€  
 

День 
1 

06:00 – Виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 
Прибуття в «Закопане – зимову столицю Польщі». Поселення в готель.  
Зимова столиця Польщі – так називають Закопане, а його головна вулиця Krupówki – входить до 
п’ятірки найвідоміших у країні. Вас спробують розсмішити актори і міми, ресторанчики 
спокушатимуть ароматами. Повсюди атмосфера свята, музики, щастя. Саме на Крупувці варто 
спробувати національні продукти Татр – сири бунц і оскілок.   
Ввечері рекомендуємо відвідати водний комплекс «Termy Bukowina» (30€). Ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Вільний час для катання в Закопане (Польські Татри). 
Закопане - курорт перевірений часом і тисячами лижників.  
Він складається з 6 основних зон катання в діапазоні висот 860-2000 м з різними рівнями складності. 
Це відкриває практично необмежені можливості для лижників і сноубордистів. Найпопулярнішою 
зоною катання вважається Каспровий верх, де й знаходиться найвища точка  гірського масиву Татри 
(1985м). Лижний сезон починається тут на початку грудня і триває майже до половини квітня. Всього 
в Закопане і його околицях більше 60 підйомників, а загальна протяжність трас перевищує 65 км. 
18:00 - Переїзд в Попрад. Поселення і ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок. 
Вільний день для катання в Ясній (Низькі Татри).  
Сьогодні ми будемо катати в Ясній. Нас чекають траси протяжністю понад 50 км, на висоті 950-
2024м. Серед них 5 чорних, 7 червоних і 6 сині. Багато трас на північному і південному схилах гори 
Хопок обслуговують підйомники з магнітними пропусками, що забезпечує їх високу пропускну 
здатність. Є траси для дітей, для катання на мотосанях і на сноуборді. 
16:30 – Відвідання центру водних розваг "Татраландія" (30€), який складається з 27 водних гірок і 11 
відкритих термальних басейнів з водою від 24 до 38°C! Повернення в Попрад. Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Вільний  день для катання (Високі Татри).  Трансфер до підйомників на вибір: 

 Татранська Ломніца, яка має чудовий поділ трас: у нижній частині є декілька синіх трас для 
катання, в середній частині - червоні, вище всіх - чорна і зона для фрірайду. Таким чином 
початківці і досвідчені лижники не пересікаються під час катання. 

 Штрбське плесо – гірськолижний курорт, розташований на березі однойменного озера на 
висоті 1355 м і чудове місце катання для початківців 

А для тих, хто відпочиває від катання - рекомендуємо екскурсію у фортецю  Спішський град (35€) 
16:00 - Виїзд з курорту. Переїзд по території Словаччини. Проходження кордону.  
Прибуття у Львів орієнтовно о 02:00 
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Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру 

 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте самі, то доплата 
за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам компанію) Якщо ж Ви бажаєте 
замовити одномісний номер – це також є можливим, за доплату. 

 Умовою в’їзду до Польщі є сертифікат вакцинації – деталі  
(підходять Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson) 
якщо остання вакцинація була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду 
 

 
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. 

 
 

 
 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- трансфер від готелю до підйомників  
- проживання на курорті в готелі-віллі 3* зі сніданком  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

 

Додатково оплачується: 
- SKI PASS (~35€/за день) 
- обіди і вечері 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +70€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
 

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973&location=pl
https://www.jasna.sk/ru/cenniki/prais-list/cennik-skipasov-201718-prvy-sneh/

