
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО САНАТОРНОГО 
КОМПЛЕКСУ «ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ»

Ми з вами свідки відродження слави курорту, 
історія якого налічує понад 400 років.

Проживання, оздоровлення, конференції, 
семінари, тренінги, банкети, ювілеї, 
весілля… та багато іншого!

ПРОМО:  https://youtu.be/EmY5JLhS4vU



ЗМІСТ:

Історія.....................................................................................3
Чому ми?.................................................................................5 
Проживання.........................................................................7
Конференц-зали.........................................................11
Ресторани........................................................................14
Food & Beverage..........................................................17
Хутір «Деренівка».......................................................21 
Додаткові локації для проведения 
заходів на території комплексу........................23 
Оздоровлення і SPA...................................................24
Фітнес-тури.....................................................................26
Активності........................................................................27
Екскурсії.............................................................................30
Завод Мінеральних Вод..........................................33
Карта території..........................................................34
Схема розміщення конференц-залів............35
Контакти............................................................................36



ІСТОРІЯ

 Деренівська Купіль огорнута історією та загадковими 
легендами. У різні століття тут вирувало своє життя, свідчення якого ми 
знаходимо у листах, записках, графічних малюнках, документах з 
архівів, етнографічних фондах та приватних колекціях.

 Протягом чотирьох століть ця територія перебувала у складі 
шести держав, змінювала архітектуру та інфраструктуру, проте 
незмінними залишалися її цінності: екологічно чиста територія та 
цілюща вода. Аристократи та воєначальники, купці та художники 
приїжджали до Деренівки щоб відвідати купальні та попити цілющої 
води, яка, за легендою, повертає не лише здоров'я та силу, а й 
молодість.Першу згадку про цілющі води Деренівської Купелі ми 
знаходимо в 1592 році.

 У записах династії Габсбургів від 1692 деренівська вода 
згадується як Derenus Zilbers wasser. Тут був курорт, який на 
європейський манер називали Slatino.

 У 1705 році під час війни між трансільванським князем Ференцем 
II Ракоці та Габсбургами, Slatino був спалений. Проте унікальна 
деренівська вода була настільки затребуваною, що після закінчення 
військових дій курорт відбудували заново. У 1913 р. «Деренівські Купелі» 
офіційно були названі об'єктом, рекомендованим для відвідування в 
Австро-Угорщині. У першій половині XX ст. Деренівка стала культовим 
курортом, який відвідують відомі європейські сім'ї. Курорт має попит 
поряд з Баден-Баден і Карловими Варами.
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Представники наукових кіл намагалися пояснити 
феномен деренівської води. У 1935 році чеський 
вчений Франтішек Візнер рекомендує її громадянам 
Чеської Республіки.

У радянські часи тут працював санаторій 
союзного підпорядкування «Кооператор», який 
відвідували гості з усього СРСР та з-за кордону.
Зараз санаторій отримав нове життя. З'явилися 
готелі та ресторани, території SPA та активного 
відпочинку. Тут є місце і для бізнесу, і для мистецтва, 
а довкола — розкішний ботанічний сад та 
унікальний парк скульптур. Загалом архітектура 
збудованих будівель визначилася історією цього 
культурного місця – це австро-угорський стиль.
Загальна територія санаторно-курортного 
комплексу 20 Га, крім зони відпочинку, вона включає 
завод мінеральних вод, теплиці та сади, де 
вирощують екологічно чисті продукти для гостей. 
До речі, риба на столі – також своя. Під час 
реконструкції було відновлено русло річки, 
створено каскад озер, де вирощують коропів та 
форель, планують осетрові.

При створенні комплексу велика увага приділялася 
екоскладовій, використанню нових енерго-
зберігаючих технологій. Наприклад, у СПА-
комплексі використовують теплові насоси, які 
забирають надмірне тепло від 43-градусної 
термальної води, охолоджуючи її до оптимальних 
32-34С, а різницю спрямовують на підігрів басейну. 
Система рекупераці ї  морозильних  камер 
харчоблоку зациклена для підігріву закритого 
басейну та теплої води для готелю. Планується 
розширення використання енергії сонця. Зараз у 
комплексі невелика електростанція на 300 кВт, 
сонячні батареї будуть встановлені на дахах 
гаражів, складів тощо. І це лише початок….
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Ми з вами є свідками відродження легенди
Деренівської Купелі та створення її нової історії.



ЧОМУ МИ?
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01 
Конференц-зали з ультрасучасним облад-
нанням, які вміщують від 10 до 220 осіб.

04
Можливість поєднати проведення корпо-
ративного заходу з оздоровленням персоналу 
(консультація лікаря при заїзді безкоштовна для 
всіх проживаючих).

 03
Власна територія 14,5 Га у курортній зоні 
Закарпаття – безліч локацій для проведення 
квестів та тимбілдингів.

06
Безкоштовне користування бюветами з 
мінеральною водою для мешканців.

02
Номерний фонд – 174 номери різних категорій.

05
Мінеральна вода у пляшках, виготовлена   на 
власному заводі, для учасників конференцій.
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Організуємо захід під будь який запит. Ми говоримо Вашою мовою!

07 
2 ресторани, кафе, паб, намет.

Використання еко-продуктів для приготування 
харчування для учасників заходів.

10
На  територ і ї  комплексу  розташован і 
Ботанічний сад, Художній салон, Картинна 
галерея та Парк кульптур майстрів світового 
рівня.

13
Найбагатша історія курорту, налічує понад 
400 років.

 09
Спортивні групові активності - міні-гольф, 
тренажерний зал, фітнес-зал, волейбол, 
бадмінтон, настільний теніс, велопрокат, аква-
аеробіка, лікувальна фізкультура.

12
Власні виноградники із дегустаційним залом для 
проведення корпоративних дегустацій.

15
Зручна логістика для українських учасників – 
траса Київ-Чоп, пряме залізничне сполучення 
Київ-Ужгород/Мукачево.

Можливо організувати трансфер.

08
Оздоровчий комплекс «Ірис», Аквазона 
(критий басейн, фінська сауна), SPA-
Комплекс «Срібні Терми» (Термальний басейн, 
римська парна, російська лазня, фінська 
сауна тощо) та відкритий басейн. Унікальні 
пакети SPA для учасників заходів.

11
Різноманітні активності біля комплексу – 
рибалка, боулінг, більярд, караоке.

14
Хутір «Деренівка» з атмосферою автентич-
ного закарпатського села для проведення 
тематичних вечірок.



ПРОЖИВАННЯ

Готель «Ірис» – стильне місце для абсолютного комфорту.

Сучасний європейський готель на 130 номерів різних категорій, у яких поєднуються стиль мінімалізму, естетика лаконічних 
деталей та стримана елегантність. Природне освітлення створює затишок, а панорамні вікна відкривають краєвиди 

Деренівської Купелі.
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КІЛЬКІСТЬ НОМЕРІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ:
џ Classic Single (16 кв.м., 1 Sngl bed) –  . 5
џ Classic Double (28 кв.м., 1 DBL Bed 200x160) - .19
џ Standard Double (32-34 кв.м., 1 DBL Bed 200x180) 

- .27
џ Superior Twin (42-46 кв.м., Twin 200х120) - .2
џ Superior Double (42-46 кв.м., 1 DBL Bed 200x180) -

43.
џ Junior Suite (66 кв.м., 1 DBL Bed 200x160+диван 

розкладний) - .5
џ Family Suite (2 комн, 66 кв.м., 1 DBL Bed 200x180+ 

Twin 200х120 ) - .2
џ Lux (2 комн, 76 кв.м., 1 DBL Bed 200x160+диван 

розкладний) - .7
У ОЗДОРОВЧОМУ ЦЕНТРІ:

џ Single (19 кв.м.,  1 Sngl bed 200x120) – .5
џ Double (22 кв.м.,  1 Double bed 200x180) – .14
џ Twin Connect (2 комн, 39 кв.м.,  Twin 200x90) – .1
џ Family Connect (2 комн., 73 кв.м.,Twin 200x90, DBL 

200x160, диван 200x160) – .1
У ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ ВКЛЮЧЕНО:

џ сніданки 
џ 1 консультацію лікаря-терапевта оздоровчого 

центру «Ірис»
џ відвідування території дендропарку та парку 

скульптур СК «Деренівська Купіль»
џ користування бюветом мінеральних вод 

(«Закарпатська 1», «Закарпатська 2»)
џ відвідування аквазони «Ірис»: критий басейн з 

прісною водою, фінська сауна (з 16:00 до 
20:00)

џ відвідування тренажерної зали
џ цілодобову охорону
џ Wi-Fi та дротовий швидкісний доступ до 

інтернету
џ паркінг
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ПРОЖИВАННЯ

Апартамент-готель – це поєднання елегантності, вишуканого дизайну, затишку та комфорту для Вашого.
повноцінного відпочинку.
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44 АППАРТАМЕНТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ:
џ Apartment  (51-53 кв.м., 1 DBL Bed 200x160) - .5
џ Studio Apartment (51-69 кв.м., 1 DBL Bed 200x180) 

- .2
џ Apartment Plus (62-76 кв.м. ,   1 DBL Bed 

200x180+розкладний диван) - .27
џ Comfort Apartment (70-76 кв.м., 1 DBL Bed 

200x180+розкладний диван) - . 5
џ Studio Plus Apartment (88 кв.м., 1 DBL Bed 

200x180+розкладний диван) - .2
џ Grand Apartment (51-69 кв.м., 1 DBL Bed 200x180+ 

Twin 200x120) - .3

Усі апартаменти обладнані кухнею з плитою, 
витяжкою, холодильником, чайником та кухонним 
приладдям.

У ВАРТІСТЬ НОМЕРУ ВКЛЮЧЕНО:
џ Сніданки.
џ Відвідування аквазони: закритий басейн із 

прісною водою (тільки для груп).
џ Тренажерний зал (лише для груп).
џ Користування бюветом мінеральних вод 

(Закарпатська 1, Закарпатська 2).
џ Консультація лікаря.
џ Wi-Fi.
џ Паркінг.
џ Комплімент від готелю: Мінеральна вода, 

електрочайник, чай, кава, цукор.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ
У Деренівській Купелі передбачено все для проведення заходів. Ми забезпечуємо високий рівень

 конференц-сервісу для дипломатичних та наукових заходів, бізнес зустрічей, конференцій, семінарів, тренінгів та 
презентацій.

Конференц-зал

Кімната перемовин

Конференц-зал лобі 118

215

50

12,3 Х 9,6 Х 2,9

22,4 Х 9,6 Х 2,9

5,6 Х 8,9 Х 2,9

+

+

+

назва зали
площа

 м²
довжина х, ширина х,

висота, м
денне
світло
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КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ. 215 КВ.М. Заходи до 250 осіб.

џ Панорамні вікна з можливістю затемнення, Wi-FI та 
дротовий інтернет.

џ Радіосистема Shure.
џ Звукозаписна апаратура.
џ Професійна відеоконференц система (протоколи 

роботи SIP и H.323). 
џ Проектор Panasonic PT-EZ590E з моторизованим екраном 

3х2 м). 
џ Ноутбук.
џ Фліпчарт.
џ Мобільний комплект звукового обладнання Shure.
џ Трибуна, система клімат-контролю.

2000 грн за годину / 1600 грн за годину при оренді від 8 годин.

Мінімальний час оренди – 3 години
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театр
класна
 кімната

круглий
 стіл

П Т

250 65 65 65 59



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЛОБІ (ЛАУНЖ ЗОНА). 118 КВ.М.

Може використовуватися як для кава-пауз, так і як 
конференц-зал.

1200 грн за годину / 960 грн за годину при оренді від 8 годин.

Мінімальний час оренди – 3 години
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КІМНАТА ПЕРЕГОВОРІВ (ДО 14 ЛЮДЕЙ, 50 КВ.М)
 
Оптимально для ділової зустрічі чи презентації. Система 
візуальної та звукової трансляції з можливістю організації 
відео- та аудіо-конференції. Також є ультрасучасне 
обладнання для протоколювання та запису перемовин. 
Стаціонарний стіл.

1200 грн за годину / 960 грн за годину при оренді від 8 годин.

Мінімальний час оренди – 3 години



1

2

3

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІВ

1 - КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ЛОБІ. (Лаунж ЗОНА).
2 - КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ.
3 - КІМНАТА ПЕРЕМОВИН.
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Конференц сервіс Деренівської Купелі дає можливість використовувати 
всі приміщення конференц залу під індивідуальні івенти або конференції. 
Загальна кількість осіб – 250.



РЕСТОРАНИ

РЕСТОРАН ІРИС (ДО 150 осіб)

џ Лакон ічний  дизайн  та незабутня 
панорама природи Деренівки.

џ Кухня :  нова закарпатська кухня – 
традиційна локальна кухня в авторській 
інтерпретації. Поєднання місцевого 
фермерського продукту, добірного 
органічного м'яса з власних господарств, 
фруктів та овочів із садів Деренівки, 
природної води з місцевих джерел.
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РЕСТОРАНИ

РЕСТОРАН «САЛАМАНДРА» (ДО 60 осіб)

џ Банкети та гала  вечері.
џ Висока кухня з авторським почерком, 

локальна рецептура у європейській 
інтерпритації, акцент на фермерському 
продукті, сезонне меню.
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РЕСТОРАНИ
КАФЕ «САЛАМАНДРА» І POOL BAR (ДО 50 осіб)
џ тиха зала та тераса біля басейну.
џ легкі закуски, бургери, піца, напої, коктейлі.

ПАНОРАМНА ТЕРАСА (40 осіб)

ПАБ (48 осіб)

Кафе «Саламандра» и pool bar 
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ПабПанорамна тераса



БРУСКЕТИ З ПОМІДОРАМИ КОНКАСІ І 
БАЗИЛІКОМ

40 г

БРУСКЕТИ З ГРУДКОЮ ІНДИЧКИ
40 г

МІНІ-ЕКЛЕР ІЗ ЗАВАРНИМ КРЕМОМ
40 г

МІНІ-ЕКЛЕР
ІЗ ШОКОЛАДНИМ КРЕМОМ

40 г

 ЕСПРЕСО, АМЕРИКАНО, ТРАВ'ЯНИЙ ЧАЙ, 
ВЕРШКИ, ЛИМОН.

 130 грн/особа. ВАРІАНТ 1

БРУСКЕТИ ІЗ ЗАПЕЧЕНОЮ БУЖЕНИНОЮ
40 г

БРУСКЕТИ З КРЕМОМ ІЗ БРИНЗИ І 
ПОМІДОРОМ ЧЕРРІ

40 г

ПТАШИНЕ МОЛОКО
40 г

ТІСТЕЧКО ШУ З КАРАМЕЛІЗОВАНИМ 
ГАРБУЗОМ

40 г

 ЕСПРЕСО, АМЕРИКАНО, ТРАВ'ЯНИЙ ЧАЙ, 
ВЕРШКИ, ЛИМОН.

 130 грн/особа. ВАРІАНТ 2

СЕНДВІЧ З ІНДИЧКОЮ
140 г

СЕНДВІЧ
З МОЦАРЕЛОЮ І ТОМАТАМИ

140 г

ВИПІЧКА
110 г

ФРУКТИ
350 г

ЧАЙ АБО КАВА
(пакетовані)

ЛАНЧ-БОКС  250 грн/особа

FOOD & BEVERAGE
Кава паузи
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САЛАТ-БАР

СУП МІНЕСТРОНІ

ФІЛІ МАКРЕЛІ З ОВОЧАМИ

СВИНЯЧА ВИРІЗКА СУ-ВІД З ОВОЧАМИ

ГРЕЧКА З МАСЛОМ

КАРТОПЛЯ СМАЖЕНА З ТРАВАМИ

КОМПОТ ЯГІДНИЙ

ВОДА БЕЗ ГАЗУ З ЛИМОНОМ І М'ЯТОЮ

ОЛІЯ З ЗЕЛЕННЮ, БАГЕТИ ВЛАСНОГО 
ВИРОБНИЦТВА
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ОБІД 500грн 

ПЕРША СТРАВА:

ОСНОВНА СТРАВА:

ГАРНІРИ:



ВЕЧЕРЯ 500грн. 

ОСНОВНА СТРАВА:

ГАРНІР:

ДЕСЕРТИ:

ДЕБРЕЦЕН
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САЛАТ-БАР:

КУРЯЧА ГРУДКА СУ-ВІД
маринована в бренді

ФІЛЕ МОРСЬКОГО ОКУНЯ В ЗЕЛЕНОМУ СОУСІ

ЗАПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ

ОВОЧЕВЕ САТЕ

МІНІ-ЕКЛЕРИ З ШОКОЛАДОМ

ПРОФІТРОЛІ ІЗ ЗАВАРНИМ КРЕМОМ

ФРУКТОВО-ЯГІДНИЙ НАПІЙ

ВОДА БЕЗ ГАЗУ З ЛИМОНОМ І М'ЯТОЮ

ОЛІЯ З ЗЕЛЕННЮ, БАГЕТИ ВЛАСНОГО 
ВИРОБНИЦТВА



FOOD & BEVERAGE
 Банкети

М'ясна тарілка власного виробництва

(ростбіф з яловичини, індичка копчена,

 в'ялена свинина)

Паштет із кролика з брускетами

Тріо сала з хріном та гірчицею

Тар-тар із телятини

Овочеве асорті

Салат з грибами, томатами та броколі

Овочевий салат з молодим сиром

(заправлений сметаною або оливковою олією, 

на вибір)

Салат Цезар з куркою

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ:

Банош від шефа

(з лісовими грибами)

ОСНОВНА СТРАВА (НА ВИБІР):

Філе форелі з овочами

Стейк із гомілки індички

з печеним болгарським перцем та томатами

Стейк із свинячої корейки

під шавлієвим соусом та печеною картоплею

ДЕСЕРТИ:

Тістечко шу

з гарбузово-карамельним кремом

Профітролі із заварним кремом

Пташине молоко
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Полента з в'яленою свининою

Тар-тар із лосося на чипсі з 

водоростей

Біфштекс із телятини

у тісті філо з перепелиним пашотом

БРУСКЕТИ:

Брускета з мусом з гарбузом та 

фуагра

Брускета з тунцем

Брускета з в'яленими томатами

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ:

Філе морського окуня

у зеленому соусі з квітами лаванди

Кошик з філе індички су-від

та соусом із сиру Грюєр

Жульєн з м'ясом раків на кремі із 

зеленого горошку

ОСНОВНА СТРАВА:

Медальйон з телячої вирізки з 

цибулевим мармеладом

Пірамідки з овочів-гриль

Картопля запечена з розмарином

ДЕСЕРТИ:

Пташине молоко

Торт опера

Тістечко шу

з карамелево-гарбузовим кремом

М'ясне асорті 

власного виробництва

Тріо сала з хріном та гірчицею

Оселедець з цибулею

Овочеве асорті

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ:

Банош по-закарпатськи 

із салом та бринзою

Лаваш запечений із сиром та томатами

АСОРТІ ГРИЛЬ:

Шашлик зі свинячого ошийка

Стейк курячий (стегно)

Картопля печена

Соус томатний, хліб

Березовий сік

М'ясна палітра

 (прошуто, панчета зі свинини, копчена індичка)

М'ясна палітра

(прошуто, панчета з української свинини,

 копчена індичка)

Карпаччо із сала

(з соусом із чорного хліба та часнику)

Овочеве асорті

Салат з лісовими грибами та 

картоплею

Салат овочевий з молодим сиром та 

оливковою заправкою

Салат Цезар з куркою

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ:

Тімбалі зі свинячої грудки

з соусом із лисичок

ОСНОВНА СТРАВА (НА ВИБІР):

Філе макрелі із запеченими овочами

Куряча ніжка конфі

Свинячий антрекот

з карамелізованим яблуком

ДЕСЕРТИ:

Десерт Павлова

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ І САЛАТИ:

РЕСТОРАН "САЛАМАНДРА" - 1100 ГРН/ОСОБА

ТАПАС-БАР:

ФУРШЕТ - 1000 ГРН

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ І САЛАТИ:

РЕСТОРАН «ІРИС» - 1000 ГРН/ОСОБА Профітролі з кремом маскарпоне 

Вода без газу з лимоном та м'ятою

Узвар

Лимонад

Морс

ХУТІР ДЕРЕНІВКА - 800 ГРН

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ І САЛАТИ:



ХУТІР «ДЕРЕНІВКА»

џ Комплекс, збудований у стилі закарпатського села. Тут є всі умови для проведення тематичних вечірок, інтенсивів
     НА ХУТОРІ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ:
џ Велика альтанка на 50 гостей.

џ Колиба на 20 гостей.
џ 7 альтанок (по 10 осіб кожна) з мангалом (можуть використовуватись також для роботи у групах).

џ Банний комплекс на 16 гостей з лазнею на дровах, чаном та кімнатою для відпочинку.
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Комплекс, збудований у стилі закарпатського села. Тут є всі умови для проведення тематичних вечірок, інтенсивів
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ДОДАТКОВІ ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ:

џ ПАВІЛЬЙОН-НАМЕТ (50 чол.) 2000 грн на день                                                                                
џ ВИНОГРАДНИК І ДЕГУСТАЦІЙНА ЗАЛА                    
џ ПАСАЖ.

Павільон-намет

24

Пасаж Дегустаційна зала



џ Відкритий басейн із прісною водою (сезонно);
џ Закритий басейн із прісною водою;
џ Басейн із мінеральною термальною водою 

«Закарпатська 2» (32-34 °С);
џ Римська парна, Фінська сауна, російська лазня;
џ Гідромасажна ванна;
џ Масажі, лікування мінеральними водами;
џ SPA-програми, зона відпочинку;
џ Аква-бар (сезонно);
џ Кафе з фітобаром (асортимент всесвітньо 

відомих закарпатських чаїв);
џ Апітерапія (оздоровлення бджолами);
џ Тренажерний зал;
џ Фітнес, йога;
џ Аквааеробіка,  л ікувальна фізкультура 

(безкоштовно).

БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ - 1300 грн:

џ 1 консультація лікаря 
џ 1 мінеральна ванна 
џ 1 індивідуальний масаж (40 хв) 
џ 1 оксигенотерапія 
џ Користування бюветом мінеральних вод: 

Закарпатська 1, Закарпатська 2.
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ОЗДОРОВЛЕННЯ І SPA ДЛЯ 
УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ

*Цей тариф дійсний тільки за умови попереднього бронювання та 

оплати.
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СК «Деренівська Купіль» пропонує широкий спектр інструментів для організації фітнес-турів.
До Ваших послуг Тренажерний зал, оснащений італійським обладнанням нового покоління TechnoGym - для кардіо- та силових тренувань (147 

кв.м.), 3 басейни, фітнес-зал (для групових та індивідуальних тренувань, стречингу, йоги).

Тренажерний зал для груп – безкоштовно.
Оренда фітнес-залу під групові заняття – 500 грн за годину (з ПДВ).

ФІТНЕС-ТУРИ

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ ФІТНЕС-ЗАЛ
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БОУЛІНГ 4 доріжки (макс.5 чол. кожна)

350 грн/год. за доріжку.

РИМСЬКА ПАРНА

БІЛЬЯРД (американський та російський)

150 грн/година.

ЛАЗНЯ НА ДРОВАХ НА ХУТОРІ + ЧАН

1200 грн/година за  комплекс.(до 16 чол.)

КАРАОКЕ 

700 грн за зал.

ФІНСЬКА САУНА

АКТИВНОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ:
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МІНІ-ГОЛЬФ

200 грн/год. з особи.

ВЕЛОСИПЕД

100 грн/год. , 500 грн/день

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ  

150 грн/год. з особи.
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РИБАЛКА

200 грн/чол. + доплата за улов: короп, карась, 
білий амур, товстолобик – 100 грн/кг.
У вартість входить – 1 вудка, цебро, корм, 
стільчик рибалки.



Тривалість: 3 години.

Історичний центр – Ужгородський замок – 
Закарпатський музей народної архітектури та 
побуту (скансен) – найдовша липова алея – 
чеський квартал Галагов.

Квитки за вхід до музеїв включені.

ВАРТІСТЬ ЗА ОСОБУ ПО ГРУПАХ:
7-18 чол. – 400 грн
19-30 чол. -350 грн
31-44 чол. - 300 грн

Тривалість: 4-5 годин.

СК «Деренівська Купіль» – Ужгород – історичний 
центр, замок – с.Середнє (замок + дегустація 
з а к а р п а т с ь к и х  в и н  ( 1 0 - 1 2  в и д і в )  у 
середньовічних підвалах XVX-XVI ст.

Квитки за вхід до музеїв включені.

ВАРТІСТЬ ЗА ОСОБУ ПО ГРУПАХ:
7-18 чол. – 800 грн
19-30 чол.-750 грн
31-44 чол.- 700 грн

Тривалість: 4-5 годин.

СК «Деренівська Купіль» - палац графа 
Плотені (ХІХ ст. - унікальна Горянська 
ротонда Х-ХІ ст. - Ужгород - СК «Деренівська 
Купіль»).

Квитки за вхід до музеїв включені.

ВАРТІСТЬ ЗА ОСОБУ ПО ГРУПАХ:
7-18 чол. – 650 грн
19-30 чол.-550 грн
31-44 чол.- 500 грн

ЕКСКУРСІЇ ЗАКАРПАТТЯМ

«КОРОЛІВСЬКИЙ ВИННИЙ ШЛЯХ
 + УЖГОРОД»

«ЦІКАВІ ОКОЛИЦІ ПЕРЕДМІСТЯ
+ Середньовічний Унгвар»

«СТАРОДАВНІМ КАМІННЯМ
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО УЖГОРОДА»
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Ціни можуть бути переглянуті після фіналізації дати екскурсії



Тривалість: 5-6 годин.

СК «Деренівська Купіль» -  м .Мукачево 
(історичний центр + замок Паланок) - с. 
Чинадієво, мисливська резиденція графів 
Шенборнів (сан. «Карпати») + романтичний 
замок Сент-Міклош – СК «Деренівська Купіль».

Квиток за вхід включений у вартість.

ВАРТІСТЬ З ЛЮДИНИ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. – 750 грн
19-30 чол.-700 грн
31-44 чол.- 650 грн

Тривалість: 9-10 годин.

СК «Деренівська Купіль» - м. Берегове
(зупинка на екскурсію) – с.Косино, термальні 
басейни «Косино» (3 години) – дегустація вина 
або крафтового пива та смачна вечеря (обід) 
– СК «Деренівська Купіль».

Вхідні квитки, дегустація вина/крафтового пива 
включені.
Для дітей пропонується натуральний сік.

ВАРТІСТЬ З ЛЮДИНИ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. – 1 400 грн
19-30 чол.-1 300 грн
31-44 чол.- 1 200 грн

Тривалість: 4-5 годин.

СК «Деренівська Купіль» – м.Берегове 
(транзит) – дендропарк «Березинка»-
м.Виноградів – с. Бене – с. Копаня – с. Вилок 
(транзит) – СК «Деренівська купіль».

Вхідні квитки до музеїв, дегустація домашньої 
ковбаски (пікниці) та варення (лекварю), 
дегустація молочної продукції з буйволиного 
молока - включені у вартість.

ВАРТІСТЬ З ЛЮДИНИ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. – 850 грн
19-30 чол.-800 грн
31-44 чол.- 750 грн

ЕКСКУРСІЇ ЗАКАРПАТТЯМ

«ТЕРМИ ЗАКАРПАТТЯ»
«МАНДРІВКА В КОРОЛІВСЬКЕ

 МІСТО ВИНОГРАДІВ»
«ЗАМКИ ЗАКАРПАТТЯ»
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Ціни можуть бути переглянуті після фіналізації дати екскурсії



Тривалість : 11-12  годин. 

СК «Деренівська Купіль» - с. Олешник (ферма 
королівских п’ятнистих оленів) - с.Іза, дегустація 
закарпатских сирів - дегустація равликів і 
равликової ікри (за бажанням!)- м. Хуст 
(страусина ферма, історичний центр, чеський 
квартал) -  СК «Деренівська Купіль».
 
Вхідні квитки на оленячу і страусину ферму 
включені у вартість.
Дегустація равликів та їх ікри оплачується 
додатково (від  100 грн/чол.) .

ВАРТІСТЬ НА ЛЮДИНУ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. – 850 грн
19-30 чол.-750 грн
31-44 чол.- 650 грн

Тривалість: 9-10 годин.

СК «Деренівська Купіль» - с.  Кам'яниця 
(Середньовічний Невицький замок) - м. Перечин 
(зупинка на коротку екскурсію в центрі) - с. 
Тур’я-Пасіка (англійський парк Шернборнів) - 
СК «Деренівська Купіль».

У вартість входять вхідні квитки за маршрутом, 
пізня вечеря у закарпатській колибі (подається 
«Закарпатська дегустаційна тарілка» із 12 
страв). Додатково за бажанням – дегустація 
жаб'ячих лапок (від 100 грн на особу).

ВАРТІСТЬ НА ЛЮДИНУ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. - 800 грн
19-30 чол. - 650 грн
31-44 чол. - 600 грн

Тривалість: 4-5 годин.

СК «Деренівська Купіль» - с. Пилипець (Шипіт, 
підйомник крісла) – с. Келечин (дегустація 
мінеральної води) – смт. Межигір'я (транзит) – 
РЦ бурих ведмедів – о.Синевир – центр вовків – 
смт. Воловець (транзит) – СК «Деренівська 
Купіль».

Вхідні квитки на водоспад Шипіт, о. Синевір та 
РЦ бурих ведмедів включені. Квитки на 
крісельний підйомник оплачуються додатко-
во, в залежності від категорії туриста (від 120 
грн / чол.).
ВАРТІСТЬ НА ЛЮДИНУ ПРИ ГРУПІ:
7-18 чол. - 900 грн
19-30 чол.-700 грн
31-44 чол. - 650 грн

ЕКСКУРСІЇ ЗАКАРПАТТЯМ

«ПОДОРОЖІ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ»«ЗЕМЛЯ, НАБЛИЖЕНА ДО НЕБА»
«ВУХА, ЛАПИ, ХВІСТ ...

АБО ПРИГОДИ НА ХУСТЩИНІ»
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У НЕЇ ВХОДИТЬ:

џ Відвідування Дендропарку. Деренівська Купіль – 
це унікальний ботанічний сад, площею 14,5 Га. 
Учасники зможуть подивитись (і пофото-
графувати) нашу колекцію, яка включає понад 5 
000 сортів рослин, дерев, кущів з усього світу. З 
ранньої весни до пізньої осені повітря наповнене 
квітучими ароматами. Березень – гамамеліс, 
крокуси, шафран. Квітень – сакура (14 сортів), 
декоративні яблуні, магнолії. Травень – долина 
ірисів  (180 сортів) ,  бузок (14 сортів) , 
рододендрони (43 види), півонії, гліцинія. Влітку – 
розарій (150 сортів). Арка з троянд може стати 
чудовим місцем для групового корпоративного 
фото. У червні у ландшафті контрастує 
строкатий лілійник (43 сорти), тюльпанове 
дерево. У липні - гортензія (48 видів та сортів), 
гібіскус і т.д.

џ Парк скульптур майстрів міжнародного рівня.
џ Відвідування виноградника.

Екскурсія для груп, що проводять захід на території 
Санаторного комплексу – безкоштовна.

ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ:

Організація дегустації настоянок власного 
виробництва – 5 видів по 40 г на чол. (ялівцева, 
кизилова, хріновуха, ягідна, обліпихова) + закуски, 
що підходять під кожен вид настойки-400 грн.
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ЕКСКУРСІЯ ТЕРИТОРІЄЮ
САНАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ



МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА В 
«ДЕРЕНИВСКОЙ КУПЕЛИ»:

На території комплексу працює Завод 
Мінеральних Вод, який розливає воду за 
принципом «без розриву струменя» з глибини 200-
600 м.

џ Завод випускає 2 типи води, кожна з яких має свої 
ікувальні властивості:

џ «Закарпатська» - профілактика атеро-
склерозу та лікування нирок, жовчогінних шляхів 
та проблем шлунково-кишкового тракту;

џ Природну кремнієву питну воду «Деренівська 
Купіль», згідно з дослідженнями вчених, визнано 
водою, яка має бактерицидні якості «срібної» 
води.

џ Усі гості, що проживають, мають можливість 
безкоштовно відвідувати бювет з мінеральною 
водою на території комплексу.

џ Можлива організація екскурсії на завод  
(безкоштовно для учасників заходів).

џ Ви можете також замовити постачання води для 
проведення заходів у Києві. У нас діють 
спеціальні ціни та умови для корпоративних 
клієнтів.
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МІНЕРАЛЬНА ВОДА 
 «ДЕРЕНІВСЬКОЇ КУПЕЛІ»



КАРТА ТЕРИТОРІЇ САНАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ

ПРОТЯЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ
(по крайніх точках) – 1100 м.

ПЛОЩА - 14,5 Га.
Центральний

 Вхід
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Апартмент-
готель

Завод мінеральних
вод

«Деренівська Купіль»

Зоологічний
 сад

Хутір
«Деренівка»

Міні-гольф Зона озер Оздоровчо-готельний
 комплекс «Ірис»

Каплиця
св. Олександри

Тенісні корти
(на реконструкції)

Виноградне
господарство

Дегустаційна
зала

Картинна
 галерея

SPA-комплекс
 «Срібні Терми»

Бювет Форельник Ресторан
 «Саламандра»

SPA-готель з фітнес
 центром (на стадії
будівельних робіт)

Павільйон Апітерапія Преміум-віла Альтанка



ЯК ДО НАС ДОЇХАТИ?
Наш Офіс продажу з радістю допоможе доставити Ваших гостей до нашого Санаторного Комплексу 

(залізничний транспорт + автобус).

Вам потрібно лише зробити офіційну заявку на нашу електронну пошту.

КОНТАКТИ:

с. Нижнє Солотвино, 150, Ужгородський район,
Закарпатська область, Україна

Офіс продажу: м.Київ, вул.Ярославів Вал.
Тел.: +38 067 634 6442
sales@derenivska-kupil.ua
www.derenivska-kupil.ua
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