
28

АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Л

Ь
В

ІВ
С

Ь
К

А
 З

А
Л

ІЗ
Н

И
Ц

Я

Культорганізатори запропонують відпочива&

ючим різноманітну культурну та розважальну

програму, а пішохідні екскурсії по селу Костри&

но та прилеглих територіях, автобусні екскурсії

по прекрасних місцях Великоберезнянщини та

Закарпаття зроблять відпочинок незабутнім.

Відвідавши води з природного мінерального

джерела, що вибивається з&під землі в урочищі

Солотвинка, назбиравши ягід та грибів, кожен

схоче ще і ще повернутися в ці мальовничі гори.
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Розташована оздоровниця в екологічно чистій

зоні — мальовничому куточку Закарпаття, непо&

далік від обласного центру. Засновано її на базі

колишньої водолікувальниці ще у 1947 році.

На території «Трембіти» розміщено три спаль&

них корпуси з усіма зручностями на 145 ліжко&

місць, 3–4&місні кімнати, їдальня, приймальне

відділення, баня, котельня, спортзал, культпа&

вільйон, естрада, організаційний будинок, ба&

сейн, поля для занять різними видами спорту,

карусель. Все це сприяє повноцінному відпочин&

ку та оздоровленню дітей влітку.

Приділяючи велику увагу питанням покра&

щання умов перебування тут дітей, Ужгородсь&

кий терком профспілки  доклав чималих зусиль

щодо зміцнення матеріально&технічної бази. 

За останні роки виконано значний обсяг робіт

з приведення території, будівель та споруд до

належного стану. Так, капітально відремонтова&

но всі три корпуси. Тепер тут просторі коридо&

ри, переобладнано спальні кімнати: замість

10–12 ліжко&місць, що були раніше, на 3–4. 

Всі ліжка в кімнатах нові, сучасні, з ортопе&

дичними матрацами, для кожної дитини

встановлено окремі тумбочки.

Повністю замінено санвузли, встановлено

додаткові умивальники.

На території замінено старі бетонні доріжки на

нові — з кольорової бруківки, а паркову зону роз&

ширено на 0,22 га та встановлено нову огорожу.

Щороку в «Трембіті» чудово відпочивають та

набираються здоров’я до 500 дітей.

Дитячий оздоровчий табір «Трембіта»

Адреса:

Закарпатська область,
Ужгородський район,
с. Циганівці


