
Тур «Файні К

Четвер (19/09) 
19:00 Збір групи ст.м. Житомирська, біля автосалону INFINITI 
пр-т Перемоги, 134
19:30– Виїзд з Києва. 
*санітарні зупинки передбачені кожні 3-4 години. 
П’ятниця (20/09) 
У програмі дня:
06:00-08:00 – орієнтовне прибуття групи в смт.Ясіня, розселення до готелів 
згідно оплати туру.  Сніданок.
Виїзд на факультативну екскурсію Ясіня-Рахів-Центр Європи. (250 
На цю екскурсію радимо взяти пляшку для мінеральної води. Сумувати буде 
ніколи.
18:00 - повернення в Ясіня, вечеря, вільний час. 

Субота (21/09)
У програмі дня:
Сніданок (у готелі)
Виїзд на факультативну екскурсію «Сходження на Говерлу».  Список 

Збір групи
19.09.2019 о 19:00 

м.Київ, ст.метро Житомирська

ПРОГРАМА ТУРУ 

Виїзд на факультативну екскурсію «Сходження на Говерлу».  Список 
рекомендованих речей див. на стор.2.
Ця екскурсія можлива лише у випадку гарної погоди. У разі поганої погоди 
(дощ, сніг, злива) буде заміна на сходження на Драгобрат. 
18:00 – повернення в Ясіня, вечеря, вільний час

Неділя (22/09) 
У програмі дня:
08:30 – сніданок, виселення з номерів;
виїзд на екскурсію «Перлини Прикарпаття», що включає в себе екскурсію в 
Яремче та ГК Буковель. Обід самостійно.
17:00 – виїзд до Києва.
Понеділок (23/09)
06:00-08:00 – Орієнтовне повернення у м. Київ.
Примітка: вказаний час є орієнтовним та може змінюватись під час поїздки. 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(044)383-32-78, (067)005

anga.ua

м. Київ
вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102

(044)383-32-78, (067)005-99-55
anga.com.ua

Карпати»

, розселення до готелів 

Європи. (250 грн/особа). 
На цю екскурсію радимо взяти пляшку для мінеральної води. Сумувати буде 

Виїзд на факультативну екскурсію «Сходження на Говерлу».  Список 

КЕРІВНИК ГРУПИ

АВТОБУС

Житомирська

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

• Транспортне обслуговування
• Адміністративний супровід
• Харчування: 3 сніданки, 2 вечері
• Проживання 2 ночі в готелі згідно 

вибраної категорії
• Екскурсія «Перлини Прикарпаття»
• Раннє заселення
• Страхування на час туру

+38 093 263 42 69, Денис
*номер дійсний з дати виїзду

Біла Bova АІ 5515 СХ

Виїзд на факультативну екскурсію «Сходження на Говерлу».  Список 

Ця екскурсія можлива лише у випадку гарної погоди. У разі поганої погоди 

виїзд на екскурсію «Перлини Прикарпаття», що включає в себе екскурсію в 

Примітка: вказаний час є орієнтовним та може змінюватись під час поїздки. 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

Телефон організатора, у випадку 
ЕКСТРЕНИХ питань

097 98 75 015

. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
78, (067)005-99-55

anga.ua

• Страхування на час туру

• Додаткове харчування
• Факультативна екскурсія «Ясіня-Рахів Центр 

Європи», 250грн/особа
• Факультативна екскурсія «Сходження на 

Говерлу» або ж Драгобрат, 450грн/особа
• Особисті витрати



Список рекомендованих
Для сходження на Говерлу:

Увага! Обов’язково взяти з собою:
• Довгі штани;
• Закрите взуття  з твердою підошвою 
(не тканинні літні кросівки). Бажано з водо відштовхуючих 
• Футболку, теплу кофту (бажано – флісову);
• Треккінгові або просто високі шкарпетки з синтетичних матеріалів;
• Дощовик від дощу та кепка від сонця;
• Зручний маленький рюкзак – покладете в нього сухпайок;
• Пляшечку з водою;
• Сонцезахисний крем та засоби від комах та кліщів;
• Техніку (телефони, фотоапарат, повер банк) скласти у поліетиленові 

пакети на випадок дощу.

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(044)383-32-78, (067)005

anga.ua

Якщо у Вас буде відсутнє щось із обов’язкового спорядження або взуття, 
інструктор має  право не допустити Вас на Говерлу (кошти при цьому не 
повертаються).
Сходження на Говерлу потребує певного рівня фізичної підготовки 
(досить круті схили та набір висоти, покриття 
Якщо у Вас є хронічні захворювання, проблеми зі здоров’ям, диханням, 
опорно-руховим апаратом, зайва вага, ми не рекомендуємо Вам йти на 
Говерлу, краще обрати більш легкий варіант 
самостійно розраховувати свої сили. Гарної подорожі ! 

рекомендованих речей

з твердою підошвою 
не тканинні літні кросівки). Бажано з водо відштовхуючих матеріалів;

флісову);
Треккінгові або просто високі шкарпетки з синтетичних матеріалів;

та кепка від сонця;
покладете в нього сухпайок;

Сонцезахисний крем та засоби від комах та кліщів;
Техніку (телефони, фотоапарат, повер банк) скласти у поліетиленові 

. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
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anga.ua

Якщо у Вас буде відсутнє щось із обов’язкового спорядження або взуття, 
інструктор має  право не допустити Вас на Говерлу (кошти при цьому не 

Сходження на Говерлу потребує певного рівня фізичної підготовки 
(досить круті схили та набір висоти, покриття – каміння, вологий ґрунт). 
Якщо у Вас є хронічні захворювання, проблеми зі здоров’ям, диханням, 

руховим апаратом, зайва вага, ми не рекомендуємо Вам йти на 
Говерлу, краще обрати більш легкий варіант – Драгобрат. Прохання 
самостійно розраховувати свої сили. Гарної подорожі ! 
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