
ПРОГРАММА СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ ТА РІЗДВА В САНАТОРІЇ 

«БОРЖАВА» 

29.12.2018.СУБОТА 

ДЕНЬ ЗАЇЗДУ «Добрий день « Боржава »! 

8:00 – 9:30  Сніданок 

9:30 – Прийом у лікаря , призначення SPA і мед процедур 

10:30 – Розваги на свіжому повітрі – катання на конях, бричці, лижі, санки (за 

сприятливих погодних умов) 

13.00 – 14:30  Обід 

14:30 – Приготування та дегустація української національної страви  “Шовдирь 

по-Довжанськи”  вино, паленка 

з музичним супроводом Надії Гринюк та гуртом “Приборжавська сколомийка”. 

18:00- 19:00  Вечеря 

20:00 – 00:00  Фуршет. Розважально-музична програма з 

вокально-інструментальним гуртом   “Джерело” 

  

30.12.2018.НЕДІЛЯ 

8:00 – 9:30  Сніданок 

11:00 – 13.00 – Дитяча анімація – підготовка до новорічного ранку 

13.00 – 14:30  Обід 

14:30 – Приготування та дегустація української національної страви  «Булі печені 

із шкварками» вино, паленка 

16:30 – Передсвяткова  винотерапія  з Гринюк Надією (музичний супровід – баян) 

18:00- 19:00  Вечеря 



20:00 – 00:00  Фуршет. Розважально-музична програма з артистом 

Тарасом Гринчаком 

 з команди  «Наша Файта» 

Чарівна вокаліста – Ірена Трикур 

  

31.12.2018.ПОНЕДІЛОК  

8:00 – 9:30   Сніданок 

9:30 – Прийом у лікаря, SPA-процедури, мед процедури 

10:00 – Рухливі ігри на свіжому повітрі; катання на конях 

11:00 -13: 00 – дитячий ранок з Дідом Морозом і Снігуркою: «Новорічна казка в« 

Боржаві». Подарунки! 

13.00 – 14:30   Обід 

14:30 – Майстер-клас для дітей і дорослих «Карта бажань» 

16:00 – Проводи Старого року з вином, закусками  з національною угорської 

стравою  «Бограч», 

18:00-19:00 – Вечеря в кафе 

21:00 – Розважальна програма з  Фабрикою свят «Щастя є» 

Віталією Костровою і Євгеном Болтянським 

00:00 Святковий феєрверк 

  

01.01.2019.ВІВТОРОК 

09:30 – 10:30  Пізній сніданок з шампанським «З добрим новорічним ранком !!!» 

11:00  – Дитяча програма «Маленькі зірочки Боржави» 

13.00 – 14:30  Обід 



14:30 – Приготування та дегустація національної страви «Токан з бринзою» вино, 

паленка 

18:00- 19:00   Вечеря 

20:00 – 00:00  Фуршет. Розважальна шоу програма «Новорічні закарпатські 

вечорниці» 

Народні ігри та розваги – гадання,  ворожіння. 

разом з колядницьким гуртом  «Боржавська сколомийка» і Надією Гринюк 

Дискотека з колективом «Джерело» 

  

02.01.2019.СЕРЕДА 

8:00 – 9:30  Сніданок 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі – катання на конях, бричці, лижі, санки 

(за сприятливих погодних умов) 

13: 00- 14:30  Обід. 

14:30 – Майстер-класи і виступи фольклорних колективів Іршавщини 

18:00 – 19:00   Вечеря 

20:00 – 00:00  Розважально-музична програма з артистом  Павлом 

Мандзичем 

з команди «Наша Файта» 

Кавер гурт «Fajta band» 

  

03.01.2019.ЧЕТВЕР 

8:00 – 9:30  Сніданок. 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі – катання на конях,бричці, лижі, санки 



(за сприятливих погодних умов) 

13:00-14:30   Обід 

14:30 – Приготування та дегустація «Глінтвейну» 

Співоче дійство з виконанням Новорічних щедрівок та народних пісень 

Разом з гуртом «Боржавська сколомийка» 

18:00 – 19:00   Вечеря 

20:00 – 00:00 – Розважально-юмористична програма «Казка в гості завітала» 

ДИСКОТЕКА 

Пока, «Боржава»! 

  

РІЗДВЯНИЙ ТУР 

 04.01.2019.ПЯТНИЦЯ 

8:00 – 9:30  Сніданок 

9:30 – Прийом у лікаря , призначення SPA і мед процедур 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі – катання на конях, бричці, лижі, 

санки (за сприятливих погодних умов) 

11.00 – Анімація для дітей – «Бал казкових персонажів» 

13:00-14:30 – Обід 

14:00 – Майстер-класи та виступи фольклорних колективів Іршавщини 

18:00 – 19:00  Вечеря 

20:00-00:00 – Фуршет. Розважальна програма: “Новий рік в Боржаві” 

разом з «Наша Файта» 

Ведучий: Михайло Карпенко 



Неперевершений вокал – Діана Фернега 

  

05.01.2019. СУБОТА 

8:00 – 9:30 Сніданок – ситно, смачно, а головне – корисно! 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі – катання на конях, бричці, лижі, санки (за 

сприятливих погодних умов) 

11:00 – Підготовка до Святвечора з дітьми і дорослими, 

вивчення колядок і щедрівок 

13.00 – 14:30   Обід – Розваги – це супер, але обід – за розкладом 

14:30-  Приготування та дегустація страви «Бограч» 

вино, паленка 

18:00 – 19:00  Вечеря 

20:00:00 – 00:00  Фуршет. Розважальна вечірня програма «У горах синіх» 

з  Надією Гринюк та гуртом «Боржавська сколомийка» 

ДИСКОТЕКА з колективом “Джерело” 

  

06.01. 2019. НЕДІЛЯ 

Святвечір. Ніч напередодні Різдва. 

8:00 – 9:30 Сніданок – легкий, низькокалорійний. Можна і треба постити до 

вечора. 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі; катання на конях, бричці, лижах, санках 

13.00 – 14:30  Обід «Постимося разом» 

14:30 – Приготування та дегустація пісної страви «Сигидинський з грибами та 

кнедликами» 



Театралізоване дійство «Христос народився» Колядування з дітьми 

18:00 – 19:00 – Вечеря в кафе 

21:00 – 01:00 – Різдвяний банкет 

Ведучий  від команди «Наша Файта» Олексій Уманський 

Вокал: Ірена Трикур 

  

07.01.2019. ПОНЕДІЛОК 

Різдво 

9:00 – 10:30 Сніданок – наїдаємося – сил набираємося! 

А також п‘ємо шампанське! 

11:00 Розваги на свіжому повітрі, катання на бричці 

13.00 – 14:30  Обід 

14:00 – Майстер-клас по виготовленню «Будинку мрії» 

15:00 – Приготування та дегустація української національної страви  «Булі печені 

із шкварками» вино, паленка 

18:00 – 19:30   Вечеря 

20:00 – 00:00 Розважально-музична програма «Вечори на хуторі біля Боржави» 

з  Надією Гринюк 

та гуртом «Боржавська сколомийка» 

23:00 Святковий феєрверк, 

ДИСКОТЕКА 

  

08.01.2019.  ВІВТОРОК 



8:00 – 9:30   Сніданок 

10:00 – Розважальна програма для дітей «Міні Містер та Міс Боржава» (Надія 

Гринюк) 

13.00 – 14:30   Обід 

15:00 – Приготування та дегустація угорської страви «Папрікаш з кнедликами» 

18:00 – 19:00   Вечеря 

20:00 –23:00 Театралізоване дійство «Закарпатське весілля»  за участю 

відпочиваючих 

з Надією Гринюк та гуртом «Приборжавська Долина» 

  

09.01.2019. СЕРЕДА 

8:00 – 9:30   Сніданок 

10:00 – Розваги на свіжому повітрі 

13.00 – 14:30   Обід 

15:00 – Приготування та дегустація національної страви «Токан з бринзою» вино, 

паленка 

16:00 Театралізоване дійство «У горах синіх»  за участю відпочиваючих 

з Надією Гринюк та гуртом «Приборжавська Долина» 

18:00 – 19:00   Вечеря 

20:00 –23:00 ДИСКОТЕКА 

ПОКА “БОРЖАВА”! 

 Група організаторів культурного дозвілля бажає вам доброго Нового року та 

Різдва Христового, та залишає за собою право вносити зміни в даній програмі. 

 


