
 
 

Туристична програма  

ТРУСКАВЕЦЬ 365 - КАРПАТИ - ЛЬВІВ – ЗАКАРПАТТЯ 

на Ваш вибір кожен день екскурсії до Львова, Мукачевого, Славського, 

Східниці, замків Львівщини, незабутні походи в ліс і гори, підкорення гірських вершин, 

з грудня по березень - ГІРСЬКОЛИЖНІ ТУРИ на КРУТОГІР 365, СЛАВСЬКЕ, ПЛАЙ або БУКОВИЦЮ 

 

1-й день. Неділя 

Знайомтеся: Львів і Трускавець! 

Туристичний оздоровчий комплекс «ТРУСКАВЕЦЬ 365» розташований в самому центрі міста, в 300 м від 

вокзалу та його добре видно, якщо подивитися за ходом прибуття потяга та трохи вище. Наш 

представник з табличкою «ТОК ТРУСКАВЕЦЬ 365» зустріне Вас на пероні вокзалу в голові потяга та 

спрямує до комплексу. Для Вас буде організовано: сніданок (для туристів київського потяга), 

інформаційна зустріч, консультація лікаря-терапевта щодо прийому води, ознайомча екскурсія 

Трускавцем, заселення до кімнат після 14:00, організована прогулянка «теренкур», святкова вечеря-

знайомство. 

2-й день. Понедiлок 

Борислав – нафтова столиця, Дрогобич – столиця Прикарпаття  

Скелі Довбуша, Моршин  

Зоопарк «Лімпопо». Овеча ферма  

Борислав - Мражницьке озеро - база відпочинку "Крутогір"  

Світ Бескидів  

Вечір живої інструментальної музики в готелі  

Бойківське весілля в горах  

Вечір органної музики в костелі  

З грудня по березень - гірськолижні тури на готельному курорті Крутогір 365 

 

3-й день. Bівторок 

Львів історичний і туристичний  

Унікальні святині Підгір'я: Гошів, Храм Св. Анни  

Стрий, водоспад Кам'янка, Мертве озеро, село Доброгостів  

Старий Самбір, Ужокський перевал, Закарпаття, «Ужанські купелі»  

Село Труханів - скелі Довбуша  

Найвища точка Сколівських Бескидів - гора Парашка  

Велоподорож Вернигора - Модричі - Козацький хутір 

Вечір караоке в готелі 

Таємниці Дрогобицької ратуші  

З грудня по березень - гірськолижні тури на готельному курорті Крутогір 365 

 

4-й день. Середа 

Закарпаття. Мукачево. Берегово - купання в термальних басейнах  

Карпатський трамвай. Інтерактивний центр «Спадщина»  

Львів - унікальний  

Озеро Синевир. Ведмежий розплідник  

Урочище Помярки - санаторій "Конвалія" - форельник  

Орів Діл – оглядова панорама Трускавця  

Вечір живої інструментальної музики в готелі  

З грудня по березень - гірськолижні тури на готельному курорті Крутогір 365 

Спеціальна Новорічна програма з 27.12.21 по 02.01.22 

5-й день. Четвер 

Замки Львівщини  



 
 

Гірськолижний курорт Славське. Канатна дорога  

Бориславське джерело «Нафтуся» - міні-зоопарк «Вернигора» 

Сходження на гору Високий верх, Писана криниця 

Жизель Колиба - Буковиця - джерело Нафтуся 

Арт-майстерня «Інший світ» 

Циганська вечірка  

Вечір живої інструментальної музики в готелі  

З грудня по березень - гірськолижні тури на готельному курорті Крутогір 365 

Спеціальна Новорічна програма з 27.12.21 по 02.01.22 

6 день. П'ятниця 

Самбір. Кульчиці – батьківщина трьох гетьманів. Нагуєвичі – батьківщина І.Франка  

Фортеця Тустань. Східниця (Літо)  

Шоп-тур на Стрийський ринок  

"А-ля село". Молочна ферма "МУККО". Дідова аптека  

Стрий. Хресний шлях. Розгірче. Скельний монастир  

Фортеця Тустань - Турів Діл - Східниця 

Велоподорож Помярки – Доброгостівське озеро 

Відпочинок на Петровій пасіці  

Дельфінарій Оскар  

Гала-вечеря, святкова дискотека в готелі 

З грудня по березень - гірськолижні тури на готельному курорті Крутогір 365 

Спеціальна Новорічна програма з 27.12.21 по 02.01.22 

7-й день. Субота 

Для гостей, які вирушають потягами зі Львова, виїзд з готелю о 8:00 з екскурсією Львовом і об 11:00 без 

екскурсії. Через дві години автобуси прибудуть на залізничний вокзал – там ви зможете залишити свої 

речі в камері схову. Потім автобус рушить до центру міста, де на вас чекає пішохідна екскурсія вулицями 

середньовічного Львова, оточеного кільцем стін. 

Вулицями середньовічного Львова   

Львів, заснований князем Данилом Галицьким – одне з найкрасивіших міст України. Пройшовши повз 

стіни, ви побачите середньовічні храми й монастирі, палаци, а також серце міста – площу Ринок з її 

головною прикрасою – ратушею. Звідси відкривається прекрасний вид на Львів. 

 

 

Крутогір 365 
Власний гірськолижний комплекс готелю Трускавець 365 " 

Львівська область, м. Борислав 

Одне з найкрасивіших, найспокійніших і тихих місць цього регіону Карпат, яке ідеально підходить для 

знайомства з гірськими лижами на трасах довжиною 200 м і 500 м. Даний туристичний центр має безліч 

переваг. І, поза всяким сумнівом, вартий того, щоб його обов'язково відвідати. Навіть в тому випадку, 

якщо ви не вважаєте себе завзятим адептом крутих спусків і засніжених трас. 

Прокат лижного спорядження 

Гірськолижні бугельні підйомники 

Навчання катанню на лижах дітей і дорослих 

Тюбінг 

Обід-пікнік 

Катання на санках 

Анімація для дітей та дорослих 

Включено у вартість 
• Проживання 7 днів, 6 ночей в готелі Трускавець 365  

• Щоденні екскурсії та походи Карпатами 

• Сніданки і вечері за системою "шведський стіл" 

• Трансфер з/до залізничного вокзалу Львова 

• Сухі пайки в походах і сходженнях 

• Консультація терапевта з прийому води 



 
 

• Готельний бювет з водою трьох курортів - Трускавця, Східниці та Моршину 

• Вода «Нафтуся» на екскурсіях і в походах 

• Щодня автобусна екскурсія до культових місць Карпат, Львівщини та Закарпаття 

• Щодня незабутня активна подорож до лісу й гір, підкорення гірських вершин Карпат 

• Танцювальні майстер-класи (фітнес танці) 

• Заняття йогою для початківців 

• Екскурсії "Тато. Мама. Я" 

• Дитяча анімація, тематичні майстер-класи, квести, ігрова кімната Xbox 

• Мотузковий парк і зіп-лайн 

• Велосипедні подорожі 

• Літні басейни для дітей і дорослих 

• Вечірні розважальні програми 

• Виїзні вечірні шоу-програми на природі 

• Стоянка авто 

ПРИБЛИЗНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ 
07:30 - 10:00 - Сніданок за системою «шведський стіл» 

09:30 - 12:00 - Екскурсія першої половини дня 

12:00 - 14:00 - Обід за системою «шведський стіл» 

14:00 - 18:00 - Екскурсія другої половини дня 

17:00 - 19:00 - Вечеря за системою «шведський стіл» 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВХОДИТЬ: 

Залізничні квитки 

Обіди в готелі за системою «шведський стіл».  

Обіди на виїзних екскурсіях  

Квитки в музеї, парки, на підйомник  

Сухі пайки для екскурсій  

Поліс страхування: за тур  

Масаж  

УВАГА! 

Залежно від погодних умов і інших непередбачених подій, ми залишаємо за собою право змінювати 

порядок і час екскурсій. Щоб не травмуватися і не відставати на маршрутах, настійно рекомендуємо 

мати зручне спортивне взуття та похідний одяг за погодою! 

 


