
НОВЫЙ ГОД НА
ДРАГОБРАТЕ
2021
Новорічний тур на Драгобрат

-ДАТА ЗАЇЗДУ 30/12/2020
-ДАТА ПРИЇЗДУ 04/01/2021

ТРАНСПОРТ: автобус  - виїзд з Києва.
Приєднуємо туристів з Житомира, Рівного та
Львову. З Ясіня на Драгобрат підйом на ГАЗах.

МАРШРУТ
Київ - Житомир - Рівне - Івано Франківськ - Ясіня
- Буковель - Ясіня - Івано Франківськ - Рівне -
Житомир - Київ:

НОВОРІЧНИЙ ТУР НА ДРАГОБРАТ

ТРИВАЛІСТЬ туру: 
6 днів / 5 ночей з них 2
нічних переїзди. 

ПРОЖИВАННЯ:  3 ночі на сніданках та вечерях - 
 відбувається в 5 різних приватних міні готелях  -
номери з усіма зручностями. Всі готелі мають дуже
зручне розташування щодо витягів. 

Сторінка 01

ГОТЕЛЬ "Кремінь", (є власний критий басейн з сауною)
поруч витяги, до чанів 10 хв. пішки). Буде новорічний
банкет. При проживанні в готелі Кремінь - придбання
новорічного банкету обов`язкове!!!

ГОТЕЛЬ "12 місяців", Готель розташований вище початку
підйомників на 100 метрів, що дозволяє гостям
надягати і знімати лижі прямо біля дверей готелю, не
витрачаючи додатковий час на дорогу.

ГОТЕЛЬ Фрірайдер, Свіжа деревяна садиба з
привітними господарями. Садиба розміщена коло
кращого навчального гірськоліжного центру «Оаза»
(100 метрів) з витягами (мультиліфт та бугельний)



ГОТЕЛЬ Фрірайдер, Свіжа деревяна садиба з
привітними господарями. Садиба розміщена коло
кращого навчального гірськоліжного центру «Оаза»
(100 метрів) з витягами (мультиліфт та бугельний)

НОВОРІЧНИЙ ТУР НА ДРАГОБРАТ Сторінка 02

ГОТЕЛЬ "Оріян", В оточенні Карпатських гір в 150 м від
підйомника "Карпатська чайка" розташувався готель
"Оріян", де є все необхідне для комфортного
перебування.

ГОТЕЛЬ "Затишок", Готель знаходиться в безпосередній
близькості до підйомника «Драгобрат». Є власний чан!!!
Проводиться новорічний банкет - обовязковий при
проживанні!

Котедж "Драголенд" розрахований на 18 осіб
проживаючих,  6 кімнат, зручності(санвузол) в кожному
номері. До послуг проживаючих WI-FI. Знаходиться біля
лісової долини на Драгобраті. Доїзд до підйомників
курорта для проживаючих, безкоштовно.



НОВОРІЧНИЙ ТУР НА ДРАГОБРАТ Сторінка 03

Проїзд комфортабельним автобусом

Адміністративний супровід
Проживання 3 ночі у готелях поруч з
підйомниками (Фрірайдер, 12 місяців, Кремінь,
Затишок, Оріян, Драголенд)
Харчування: 3 сніданки, 3 вечері
Трансфер на ГАЗ 66: Ясіня – Драгобрат – Ясіня
Страхування

 Київ - Ясіня - Київ

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО
Прокат гірськолижного спорядження
Абонементи на витяги
Додаткове харчування
Послуги інструктора
Новорічний банкет в готелі Затишок - 1500 грн/дор, 950
грн/ дит
Новорічний банкет в готелі Кремінь - 1600 грн/особа,
850 грн/ дит.
Гуцульська дискотека з дегустацією - 400 грн / особа.
Гірськолижне страхування - 50 грн/день
Оренда чанів 650-750 грн /година (чан на 5-6 осіб)
Особисті витрати

ПРОГРАМА ТУРУ

19:30 Збір групи. 
Увага! Точна інформація щодо місця збору групи і
часу виїзду подається за два дні до туру в рубриці
ІНФОЛИСТИ.

20:00 Виїзд.
По дорозі забираємо туристів з Житомира,
Рівного, Львову, Івано-Франківська. Подробиці  - в
ІНФОЛИСТІ. 

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ



07:00 
Орієнтовний час прибуття в смт. Ясіня
Закарпатської обл. 

Трансфер на Драгобрат. Пересідаємо в
транспорті високої прохідності - УАЗ і ГАЗ 66.
По приїзду на Драгобрат - поселення в один з
готелів: (готель підтверджуємо під час
бронювання туру): 

Вечеря та Святкування Нового Року!!!

НОВОРІЧНИЙ ТУР НА ДРАГОБРАТ

2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ

Сторінка 04

Загальна довжина всіх обладнаних трас ГК
Драгобрат становить понад десять кілометрів, а
найдовший спуск має довжину 1300 метрів, з
перепадами висот до 400 метрів! Всі траси курорту
знаходяться на схилах гори Стіг, а спуски для
фрірайду - на схилах гори Близниця. Орієнтовна
довжина вільного спуску - три кілометри. 

Крім того, любителі фрірайду зможуть покататися по
цілинному снігу. Драгобрат, без сумнівів - краще
місце для любителів позатрасових спусків, які можна
буде здійснювати з гір Стіг, Близниця і Перші
Жандарми, висота кожної з яких - понад 1700 метрів!

Гірські лижі, катання на снігоходах,
катання на санках і сноубордах, 
просто прогулянки по околицях, де можна і подивитися на місцеві пам'ятки, і подихати
чистим, свіжим гірським повітрям.
купання в чанах та сауна

Сніданок. 
Радимо брати сноуборд або лижі, і відправлятися на гірські схили. 
Сьогодні можна покататися вдосталь, адже значна частина народу буде відсипатися після
нічних гулянь, і на трасах буде зовсім мало людей! Вечеря.

ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ



4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ

Повернення до Києва
близько 07:00 ранку
(орієнтовно).
ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ
З НАМИ!!!

За бажанням - можна
окремо придбати
трансфери Київ -
Ясіня - Буковель. 
 Вартість трансферу
650 гривень в одну
сторону, 1000 в обидві. 

Сніданок.
Гірські лижі, катання на снігоходах, санках і
сноуборді, прогулянки серед зимових гір.

Увечері запрошуємо на гуцульську дискотеку
біля вогнища з грінтвейном і дегустацією
карпатських чаїв, сирів та наливок - навчимося
танцювати знаменитий АРКАН. 
Вечеря

Сніданок. 
Звільняємо номери близько 12:00. 
Можна лишити речі у камері схову та ще
відправитися покататися.

О 17:00 Трансфер на Газах в Ясіня, там вже буде
чекати наш автобус. 
Вирушаємо в сторону Києва.

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ

6 ДЕНЬ6 ДЕНЬ

Сторінка 05НОВОРІЧНИЙ ТУР НА ДРАГОБРАТ

ThankThankThank
you!you!you!


