
ВУХА, ЛАПИ, ХВІСТ та ЗАКАРПАТСЬКІ КАПЕЛЮХИ: 

  з відвіданням  ферми королівських плямистих оленів, їстівних 

равликів + дегустація на сироварні 

 

 (автобусно-пішохідна екскурсія ~ 12 годин) 
 

( маршрут  СКК «Деренівська Купіль» - с. Іза- м.Хуст – СКК 

«Деренівська Купіль») 

 
 

 

   
 

09 :00 – зустріч з гідом на рецепції готелю.  

Запрошуємо вас до незвичайного Закарпаття. Без вина та високих гір, без смерек та 

ведмедів. 

 

 Край, який готовий вас здивувати не лише гастрономічними родзинками: 

равликами, буйволи ним молоком та моцарелою,  смачною рибою та …справжньою 

сіллю. 

 

11:30 – 12:00 -  відвідання мекки лозоплетіння с. Іза. Традиції плести  кошики і 

навіть цілі  меблеві гарнітури передається тут з покоління у покоління. Кажуть, колись  

саме хист робити   з лози навіть  самі складні витвори, допомогла селу зменшити подать. 

Хочете почути цю історію?  

 

   
 

А ще тут  діє одна з відомих крафтових сироварень, яка виготовляє такий смачний 

та корисний  молочний продукт за швейцарськими технологіями. 

 

Пропонуємо про дегустувати і оцінити самим ( дегустація 120 грн./особа). 

 

12:00- 13:00 – дегустація сиру. 



 

А далі рухаємося милуватися пухнастими друзями: королівськими плямистими 

оленями і навіть страусами! Ми зможемо погодувати  декого прямсінько з рук, та ще й  

продегустувати равликів! ( дегустація та вхідні квитки на суму __грн./особа) . 

 

13:30 – 14:30  відвідання  ферми равликів. 

   
 

 

Наші знайомства на цьому не завершуються.  Чергова зупинка у колишній 

«столиці» Закарпаття – місті Хуст. 

Величний замок, якого не могли перемогти вороги, але перемогла природна 

стихія… Чеський квартал. Унікальні церкви та костели. Таких ви не побачите більше ніде. 

А головне - вас вразить їх історія.  

І точно не залишить байдужим Фетро-фільцева фабрика, яка шила капелюхи 

самому генсеку СРСР, та й досі  продовжує  виробляти  чарівні  головні убори. 

( по можливості – відвідаємо магазин фабрики). 

15:30 -16:30 – пішохідна екскурсія Хустом( історичний центр). 

 

!Рекомендуємо замовити пізній обід/вечеря ( по дорозі були дегустації. Тому  по 

програмі можемо дозволити трохи змістити; край славиться рибниками, то 

рекомендуємо страви рибні,  вартість від 250 грн./особа). 

 

 17:30 – 18:30   – обід або вільний час для фото, купівлі сувенірів ( 30 хв.).  

 

Збір групи.  

Орієнтовне повернення в готель ~ 20:30/21:00 

 

ВАРІАНТ 2: відвідання  термальних басейнів «Теплі води Велятино», але без 

відвідування  ферми равликів, оленячої ферми і м. Хуст. ( екскурсія , якщо 

встигаємо)  

   
 


