7 легенд Закарпаття
Велотур по Закарпаттю (7 днів)
Закарпаття! Ця назва як би тягне за край землі. Величність і краса гір унікальна і неперевершена, потужність гірських річок
та водоспадів заворожує, кристально чисте повітря і аромат квітів п'янить. Від старих руїн замків і фортець до нас долітає
відлуння історії та суворої романтики, разом з цим звучить прекрасна гірська музика, що запрошує на танець. Ми кожен день
будемо переживати яскраві емоції від споглядання місцевої культури і самобутності, дерев'яного та кам'яного зодчества,
спілкування з квітами, куштування найрізноманітніших страв національної та угорської кухні, дегустації домашніх вин і
швейцарських сирів. З кожним днем ми будемо багатшими на кілька легенд.
Сезонність: квітень-жовтень

Формат: комфорт
Рівень: любитель
1 день
8:14 прибуття в Воловець (київський потяг)
8:30 сніданок
переїзд Воловець-Пилипець
13:00 поселення, обід
пішохідна прогулянка до водоспаду "Шипіт"
пішохідна прогулянка на полонину Боржава
19:00 вечеря
Кілометраж: 18 км
Водоспад "Шипіт" спадає численними мальовничими каскадами у вузькій стрімчастій ущелині і з обох сторін затиснутий
крутими скелями. Водоспад хоч і не високий, всього 14 м, але його справедливо вважають одним з найкрасивіших в
Карпатах.
Полонина Боржава. Ну і яка ж буде поїздка в Карпати без походу в гори! Ми піднімемося на хребет Боржава. До 1200 м тут
ростуть букові ліси, а вище - альпійські луки або по-місцевому "полонини". Боржава - найдовший хребет Карпат. Завдяки
безліссю, з вершини відкривається панорама навколишніх гір з оглядом на десятки кілометрів. У гарну погоду ми побачимо
найвищу точку України - г. Говерлу. А сходження будуть затримувати зарості стиглої чорниці.
2 день
8:00 сніданок
переїзд Пилипець-Межигір'я
12:30 обід
підйом на Межигірський перевал
огляд гірської панорами
переїзд Межигір'я-Колочава
19:00 вечеря
Кілометраж: 70 км
Мінеральна вода "Сойми". Карпати відомі своїми лікувальними курортами. Долучимося і ми до оздоровчої сили гір та
спробуємо мінеральну та лікувальну воду. 1 л такої води містить добову норму кальцію і магнію, що дуже корисно для колін і
серця велосипедиста.
Межигірський (Синевирський) перевал - це своєрідне прощання з карпатськими горами і спуск в рівнинне Закарпаття.
Місцеві діти будуть кричати нам "Агой!", приймаючи нас за чехів чи словаків, які тут більш часті гості.
3 день
8:00 сніданок
10:00 екскурсія в Церкву Св. Духа
екскурсія в музей "Старе село"
14:00 обід
пішохідний підйом під г. Стримба в гості до вівчарів

20:00 вечеря
Церква Святого Духа побудована в 1795 р. і добре збереглася до наших днів. Під час екскурсії ми дізнаємося, що таке
"гонт", "лемеші", "бабинець", побачимо старовинне Євангеліє, почуємо місцеві повір'я, доторкнемося до лікувального дуба та
липи.
Музей "Старе село" - це музей лише одного села Колочави. Жителями села в музей передані не тільки предмети домашнього
побуту та народних ремесел, а й цілі будинки. Ми побачимо хату бідняка, в якій дивом вміщувалося більше 10 осіб, хати
ремісників з усіма знаряддями праці, кузню з міхами, угорську жандармерію із в'язницею, шинок єврея, синагогу з кімнатою
рабина, сільську школу. Всі зібрані в музеї предмети побуту і знаряддя праці в робочому стані. В процесі екскурсії ми не
просто дізнаємося історію села і закарпатського краю, а й зможемо приміряти костюми тих часів або попрацювати за якимнебудь верстатом.
Музей "Вузькоколійка". Вузькоколійка до початку ХХ ст. була важливим транспортним засобом для Карпат, з її допомогою
вивозили вирубаний ліс, перевозили худобу, доставляли в гори робітників і лісорубів. З появою лісовозних машин
вузькоколійку скасували. Гордістю музею вважається паровоз "на ходу" і "Волгу" на залізничному шасі.
Вівчарі. Щороку навесні жителі довколишніх сіл та районів зганяють овець в одне стадо, щоб відпустити їх на все літо на
гірські пасовища. Якщо пора року дозволить, ми вирушимо до вівчарів. Ми дізнаємося про їх побут, здивуємося як двоє людей
справляються з величезним стадом, побачимо як доять овець та готують сир. По дорозі насолодимось навколишніми
панорамами гір і долиною села Колочави.
4 день
8:00 сніданок
переїзд Колочава-Драгово
12:00 обід
переїзд Драгово-Нижнє Селище
14:00 екскурсія на сироварню
переїзд Нижнє Селище - оленяча ферма,
переїзд оленяча ферма-Іза
огляд села - центру лозоплетіння
переїзд Іза-Хуст
20:00 вечеря
Кілометраж: 79 км
Селиська сироварня була створена за сприяння європейського кооперативу "Лонго Май". За швейцарськими технологіями
тут виготовляють з екологічно чистого молока три сорти натуральних (без використання хімічних і смакових добавок) сирів.
Під час екскурсії ми дізнаємося про стандарти якості, про процес сироваріння, про дозрівання сиру, продегустуємо
виготовлений сир.
Оленяча ферма - єдина в Україні. Роги тварин використовують для виробництва ліків пантокрин, але, крім регулярно
обрізання рогів, ніякої шкоди тваринам не завдається. Більше 100 плямистих оленів радують відвідувачів, тямущі і ласкаві
тварини будуть із задоволенням приймати частування у вигляді сухариків.
Іза - село, в якому практично кожен житель займається лозоплетінням. Місцеві кошики, плетені меблі і сувеніри розходяться
не тільки по всій Україні, а й далеко за її межами. Як добувати і обробляти лозу, як плести кошики, ми дізнаємося в цьому селі.
5 день
8:00 сніданок
переїзд Хуст-Кіреші
огляд "Долини нарцисів"
переїзд Кіреші-Виноградів
14:00 обід
екскурсія до руїн замку "Канків"
екскурсія по місту
19:00 вечеря
Кілометраж: 37 км
Заповідник "Долина нарцисів" - найбільша за площею в Середній Європі ділянка виростання вузьколистого дикорослого
нарцису. Щороку, на початку травня, за п'янким ароматом і заповітними фотографіями білосніжного килима з квітів , сюди
прямують сотні тисяч туристів. Якщо поїздка в травні, то ми відвідаємо заповідник у будній день, коли вся Долина буде
"наша".
Виноградів. Під час екскурсії по місту, ми відвідаємо Вознесенський костел, Францисканський монастир, Палац Перені та
руїни замку "Канків" - колишньої резиденції ордена ченців-францисканців. Ми піднімемося до підніжжя Чорної гори
(колишнього вулкану), на схилах якої полуниця і виноград достигають найпершими в Закарпатті, прогуляємося по парку,
побачимо алею сакури, дізнаємося, чому Виноградів - місто багатих циган.
6 день
8:00 сніданок
переїзд Виноградів-Четфалва
огляд дерев'яних церков

переїзд Четфалва-Берегово
14:00 обід
відвідування термального басейну
прогулянка по місті, вільний час
18:00 відвідування винного підвалу, дегустація вин
19:00 вечеря
Кілометраж: 43 км
Багатонаціональність. Тутешні села і міста вражають своєю мовою, як не прислухайся, мова завжди незнайома. Століттями
місцевий діалект "замішували" німці, угорці, чехи, словаки та русини. Тут швидше за все зрозуміють російську, ніж українську
мову.
Церкви Четфалви. Дві місцеві церкви заслуговують на те, щоб до них завітати. Одна - кам'яна реформаторська церква XV ст.
з 30-метровою дерев'яної вежею-дзвіницею, шпиль якої видно за межами села. Друга – сучасний, у стилі модерн католицький
храм Святого Духа.
Термальний басейн. Гаряча +35-52 º С хлоридно-натрієва мінеральна вода берегівського термального басейну корисна для
хребта і суглобів. Втомленим велосипедистам басейн додасть сили і настрою.
Дегустація вин. Ми відвідаємо 480-річний винний підвал, який витесали в монолітній скелі військовополонені турки,
дізнаємося як виготовляється і зберігається вино. Під час дегустації ми спробуємо 7 сортів домашнього вина, яке виробляється
згідно "сімейним" рецептами без додавання хімічних ароматизаторів і добавок. "Чорна троянда", "Чорний доктор", "Троянда
Закарпаття", "Цвейгер" не залишать нікого байдужим.
7 день
8:30 сніданок
переїзд на мікроавтобусі Берегово-Мукачево
екскурсія - замок Паланок
пішохідна прогулянка по місту
14:00 обід, відвідування місцевої кондитерської
16:15 відправлення з Мукачева (київський потяг)
Замок Паланок. Мукачево - європейське містечко з затишними кондитерськими, храмами, монастирем, ратушею і
знаменитим замком Паланок. Прекрасно укріплений трьома системами оборони, замок жодного разу не був узятий ворогами.
Він піднімається на самотній горі і з терас на всі боки відкривається гарна панорама. Серед особливих цікавинок замку - 85метровий колодязь, підземелля-в'язниця, екуменічна церква і виконуючий бажання князь Корятович.
У вартість входить:
- проживання в готелях;
- харчування (всі сніданки, 2 обіди, 3 вечері);
- трансфер Берегово-Мукачево;
- вхідні квитки в музеї та на оленячу ферму;
- екскурсійний супровід згідно програми;
- супровід інструктор (а / ів);
- медична страховка;
- транспортування багажу.
У вартість не входить:
- проїзд до Воловця;
- харчування (5 обідів і 3 вечері);
- оренда велосипеда і шолома (велосипед-90 грн / день, чохол-5 грн / день, шолом-10 грн / день).
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