
Визначні місця Карпат: 

По Закарпаттю

Cанаторій Карпати. Серед карпатських живописних гір розташувався один з 
найгарніших і найромантичніших палаців України - мисливський палац графів 
Шенборнів (1890р.). Палац оточений гарним парком з багатьма екзотичними 
рослинами та дивиться на нас 365 вікнами, запрошує через 12 входів у 52 кімнати.

Мукачево. Тут на одинокій вулканічній горі знаходиться найпотужніша фортеця в 
Україні - замок “Паланок” (XIV ст.), який спорудив князь Федір Корятович, а овіяла 
героїчною славою княгиня Ілона Зріні. За наявності вільного часу в Мукачево 
також можна оглянути ще багато цікавого: каплицю св. Мартина (XIV ст.), палац 
Ракоці (1663р.) та прекрасну зелену ратушу (1903р.).

Берегове. Столиця угорської України – “Береґсас” славиться басейнами з 
унікальною термальною водою, що піднімається з глибини 1600 м. та лікує від 86 
хвороб, аналоги їй є лише в Новій Зеландії. Містечко має також декілька перлин 
архітектури: готичний костел Всіх Святих (1370р.), костел реформаторів (XV ст.), 
“Графський двір” – садиба князя Бетлені (1629р.), величний будинок імперського 
суду (1908р.) та касино “Золота пава”.

Нижнє Селище. Унікальне село в Україні, яке є зразком місцевого 
господарювання. Мешканці об’єдналися в “Асоціацію місцевого розвитку”, завдяки 
якій було розбудовано інфраструктуру селища та запрацювала сироварня, яка 
запрошує Вас на дегустацію різних сортів сира з вином. Сир виготовляється за 
швейцарською технологією та є найкращим в Україні. Ті, кому сир засмакує, 
зможуть його придбати за цінами виробника.

Синевир. Візитною карткою Українських Карпат є незрівнянної краси озеро 
Синевир, знане ще в народі як “Морське око”, воно вабить до себе мальовничими 
гірськими пейзажами та чистою кришталевою водою, в якій здавна водиться 
благородна форель. Озеро утворилося приблизно 10 000 років назад на висоті 989
метрів і має максимальну глибину 22 метри.

Пилипець. Тут з висоти 15 метрів багатьма заворожуючими каскадами між 
андезиновими скелями скидає води в мальовничу гірську долину один з 
найкрасивіших водоспадів України – водоспад Шипіт. Він бере свій початок з 
великого підземного джерела, т.з. “морське око”, в одному з найгарніших місць 
українських Карпат – полонині Боржава. Перебування тут чудово допомагає 
відпочити від цивілізації та дає нові життєві сили.


