
 
 
 

 
 
 
 

Програма регіональної бізнес-подорожі   
«Відкрий Закарпаття. Земля наближена до неба» 

22 – 25 листопада 
 

22.11.2018, четвер 

                                                                                                                    
23.11.2018, п’ятниця 

09:20 – 9:40 Зустріч групи на вокзалі у м. Ужгород. Трансфер до готелю «Емігранд» 

09:40 – 10:30 Поселення в готель «Емігранд» 

10:30 – 12.00 
Зустріч з представниками  Закарпатської обласної державної адміністрації, 
вітальна кава 

12:15 – 12:45 Огляд готелю «Прага»: можливості конференц-туризму 

12:50 – 14:00 Огляд готелю «Камелот»: можливості конференц-туризму 

14:10 – 15.40 Обід у колибі «Підкова» 

16:00 – 17:00 Повернення в  готель «Емігранд» (м. Ужгород) 

18:00 – 20:00 
Вечеря в готелі «Емігранд» з Денисом Маном, директором Департаменту 
економічного розвитку та торгівлі закарпатської обласної державної 
адміністрації 

24.11.2018, субота 
08:00 – 10:00 Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд у напрямку до м. Мукачева 

10:40 – 11:40 Огляд санаторно-курорного комплексу «Деренівська Купіль» 

11:50 – 12:30 Переїзд до  м. Свалява 

12:40 – 13:40 Огляд  готелю «Рейкарц Свалява»: можливості конференц-туризму 

13:50 – 14:50 Огляд санаторного комплексу «Квітка Полонини»: можливості конференц- 
туризму 

15:00 – 16:30 Обід у санаторному комплексі «Квітка Полонини» 

17:00 – 18:00 Переїзд до  с. Пилипець. Поселення в готель «Гранд Готель Пилипець» 

19:00 – 20:00 Вечеря в готелі «Гранд Готель Пилипець» 

25.11.2018, неділя 
08:00 – 10:00 Сніданок. Виселення з готелю 

10:10 – 11:10 Підйом на вершину гори Гимба, огляд Боржавських полонин 

11:20 – 12:15 Екскурсія на водоспад Шипіт 

12:20 – 14:50 Переїзд до м. Мукачево 

15:00 – 16:30 Обід 

17:00 – 18:00 Ознайомча екскурсія  історичною частиною Мукачево 

18:10 – 19:30 Вечеря 

  21:08   Виїзд групи поїздом 029 Київ – Ужгород  



19:30 – 21:15 Вільний час 

21.30 – 22.01 Переїзд групи на залізничий вокзал. Трансфер на поїзді Мукачево - Київ 

 
* Кінцева програма може змінитись. Вартість участі 3700 грн, кількість учасників – 14 чоловік.  

 
Вартість бізнес-поїздки включає: 
 

• Проживання в готелях «Емігранд» та «Гранд Готель Пилипець» (одномісні номери) 
• Всі обіди та вечері в ресторанах та готелі згідно з програмою 
• Всі вхідні квитки 
• Трансфери в Закарпатті під час поїздки 
 

Зверніть увагу, що квитки на поїзд (Київ - Ужгород, Мукачево - Київ) не включені в вартість програми. 
У разі потреби відповідальна особа допоможе вам придбати квитки на поїзд. 
 
У разі будь-яких питань звертайтесь, будь ласка, до Заріни Дем'яненко, молодшого менеджера з питань 
стратегічного розвитку за контактним номером – 0952278600. 

 
 


