SUPER KIDS TRAVEL
Доповніть своı̈ канікули цікавими
пропозиціями від Mirotel Resort & Spa 5*!
Зоопарк «Лімпопо».
смт. Меденичі (29 км від Трускавця)
Справжніи оазис екзотики в Західніи Украıн
̈ і, де Вас чекає
захоплююча та пізнавальна подорож в світ диких звірів,
яскраві враження, дивовижні відкриття. А ще прекрасна
можливість подивитися на незвичаиних тварин,
влаштувати приємну прогулянку і просто відпочити.

тел. +380 67 009 92 32
110 грн

70 грн

Водоспад «Лазний».
Дрогобицький р-н, с. Довге
(33 км від Трускавця)
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення,
12-метровии трьохкаскаднии водоспад шириною
2 метри, знаходиться у Національному природному
парку "Сколівські Бескиди".

Водоспад «Сопіт».
Сколівський р-н, с. Сопіт
(39 км від Трускавця)
Пам'ятка природи розташована на територіı̈
Національного природного парку «Сколівські
Бескиди», на південніи околиці села Сопіт —
присілку Зрубань. Висота водоспаду сягає 8 м.
При підніжжі скелі водоспад утворив розлогу
вирву.

Уся інформація щодо екскурсій і замовлень трансферу за тел.: 15010

SUPER KIDS TRAVEL
Франковими стежками.
с. Нагуєвичі (24 км від Трускавця)

На самому краю села стоıт
̈ ь меморіальнии музеисадиба. Автентична Франкова хата, що згоріла
у 1885 році, відтворена на основі архівних матеріалів
та письменникового опису.

тел. +380 68 449 40 05
Послуги екскурсовода-100 грн
50 грн

20 грн

Карпатський трамвай.
с. Вигода (82 км від Трускавця)
Карпатськии трамваи проходить єдиним в Украıн
̈ і
екскурсіиним маршрутом по вузькоколіиніи
залізниці, прокладеним вздовж річки Мізунки
у мальовничому Карпатському передгір'ı.̈

тел. +380 50 373 24 75
200 грн

100 грн

Наскельне місто-фортеця «Тустань».
с. Урич (30 км від Трускавця)
Сьогодні Тустань — це залишки давньоруського
оборонного комплексу на скелях, що входить до
складу одноименного історико-культурного
заповідника. Одночасно Тустань є цікавою пам'яткою
геологіı,̈ а також унікальною історичною знахідкою.

тел. +380 67 671 33 45
65 грн

Гірськолижний курорт «Буковиця».
м. Борислав (10 км від Трускавця)
Новии гірськолижнии курорт на Львівщині. Влітку
тут можна милуватися неимовірним гірським
краєвидом на чотиримісному крісельному витязі.
Віднедавна на «Буковиці» стала доступною ще одна
розвага ― тюбінг.

тел. +380 67 394 29 91
100 грн

80 грн

35 грн

SUPER KIDS TRAVEL
Молочна ферма «Мукко». Дегустація
сиру.
с. Угерсько (44 км від Трускавця)

На фермі у Вас буде можливість ознаиомитись з
цікавим процесом тваринництва. А на дегустаціı̈
Ви відчуєте себе в швеицарських Альпах, ще и додому
привезете унікальні делікатеси.

тел. +380 67 725 30 41
150 грн

100 грн

«Петрова пасіка». Дегустація меду.
с. Доброгостів (11 км від Трускавця)
Екскурсія дозволить ознаиомитися з карпатськими традиціями
бджільництва, продегустувати мед та відпочити на природі.
Медоносні бджоли Гуцульщини унікальні: ıх̈ні рецептори
здатні вловлювати нектар у квітках, в яких ıх̈ні родичі нічого
не знаидуть.

тел. +380 96 008 88 33
150 грн

100 грн

Музей-аптека Йогана Зега.
м. Борислав (10 км від Трускавця)
Нова пізнавальна атракція, аптека-музеи всесвітньо
відомого винахідника нафтовоı̈ промисловості Иогана Зега.
Львівськии фармацевт, аптекар, винахідник гасу, засновник
промисловоı̈ нафтопереробки в Галичині. Свого часу зі
Львова переıх̈ав до Борислава, де відкрив аптеку.

тел. +380 50 559 11 64
30 грн

Етно-музей культури та побуту.
Сколівський р-н, с. Підгірці
(32 км від Трускавця)
На маистер-класах Ви зможете приготувати ıж
̈ у
на дровах та випікати хліб, спробувати екорозпис
на сумці. Побачите ткацькии верстат, молотарку,
маслозбивалку.

тел. +380 98 644 82 78
80 грн

60 грн

10 грн

SUPER KIDS TRAVEL
Дитячий розважальний центр
«Z-KIDS», НВК «ZEFIR».
м. Дрогобич (12 км від Трускавця)
Веселі естафети, розважальні ігри та цікавенькі
квести чекають ваших дітлахів! Допоки дорослі
вестимуть цікаві розмови, малюкам не доведеться
сумувати!

тел. +380 67 931 99 33
пн. - пт.: 130 грн; сб. - нд.: 170 грн

«OCEANARIUM LVIV».
м. Львів (91 км від Трускавця)

Казковии підводнии світ, якии тепер поруч. Саме тут можна
побачити, як жителі морів та океанів співіснують та проводять
день у звичному для них ритмі. Масштаби оглядових площадок
нікого не залишать баидужим, а захоплююче 3D-шоу вразить
кожного глядача!

Послуги екскурсовода: 200 грн
тел. +380 68 202 01 20
250 грн

150 грн

Дельфінарій «Оскар».
м. Трускавець
У дельфінаріı̈ знаишли свіи дім шестеро
чорноморських дельфінів і троє морських котиків.
У дітеи та дорослих є можливість поспілкуватися з
морськими тваринами, поплавати із ними в басеині
та зробити фото на згадку.

тел. +380 68 857 45 67
250 грн

Дрогобицька солеварня
м. Дрогобич (12 км від Трускавця)
Це одне з наистаріших чинних підприємсв Східноı̈
Європи. Є твердження, що видобуток солі тут був
ще з ХІІ ст., оскільки є згадки про галицьку сіль,
яка постачалася на столи киıв
̈ ських князів.

тел. +380 99 377 04 74
50 грн

20 грн

