
СНІГ, СПОРТ,
БУКОВЕЛЬ 2021
Новорічний тур у Буковель

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

ТРАНСПОРТ: автобус  - виїзд з Києва.
Приєднуємо туристів з Житомира, Рівного та
Львову

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

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ

ТРИВАЛІСТЬ: 6 днів / 5 ночей з них 2 нічних переїзди.
В котеджах проживання 3 ночі на базі сніданок та
вечеря.

ПРОЖИВАННЯ:
3 ночі: відбувається в приватних котеджах зеленого туризму в містечку Ясіня: є номери з усіма зручностями і є
номери зі зручностями на поверсі: у котеджах є обідній зал, кухня, альтанка для шашлику.

Сторінка 01

ГОТЕЛЬ "Ясиня", (є власна сауна, та більярд) до центру
Ясіня 10 хв. пішки. Чудова домашня кухня. Власна
хлібопекарня. Наливки власного виробництва. Є місце
для сушіння лиж. Тепло і затишно.

Приватні садиби - це приватні будинки (в яких
зазвичай проживають їх хазяї). Будинки з 3-6 кімнат.
Кімнати на 2х / 3х / 4х місцеве проживання. Санвузли
знаходяться на поверсі. Ванна кімната складається з
душової кабіни / ванни, умивальника, унітазу.

Міні готель "Роксолана" Гарні номери зі зручностями.
Столова та кафе. Альтанка для барбекю. Всього 10 хв.
пішки до центру. Поруч класна сауна. Всього 8 номерів.
Free wi fi.



СНІГ, СПОРТ, БУКОВЕЛЬ 2021

19:00 Збір групи. 
Увага! Точна інформація щодо місця збору групи і
часу виїзду подається за два дні до туру в рубриці
ІНФОЛИСТИ.

19:30 Виїзд.По дорозі забираємо туристів з
Житомира, Рівного, Львову, Івано-Франківська.
Подробиці  - в ІНФОЛИСТІ. За 1,5-2 години
адміністратор групи телефонує і попереджає про
зустріч туристів у місці їхнього збору.

09:45 Сніданок, 
Для фанатів виїзд в ТК Буковель.

Для бажаючих факультативний виїзд на екскурсію "Рахів-
Акша". Екскурсія можлива при групі не менше 16 осіб. Під
час цієї екскурсії Ви побачите неймовірну красу
Рахівського району, скуштуєте декілька видів сирів та
подегустуєте смачне пиво в броварні. 

Можна лишитись вдома та влаштувати шашлик паті. Та піти
в сауну чи чан - за попереднім замовленням. 

Сміливці і досвідчені туристи можуть приєднатись до
зимового сходження на ГОВЕРЛУ

17:00 Збір групи біля автобусів. Виїзд в Ясіня. 

Катання на лижах, бордах. 
Можна відвідати СПА центр VODA CLUB (600 грн / 1 особа на
3 години).
Тролей, Зіп Лайн. Шашлик, грінтвейн, собачі упряжки. 

Можна піти в колибу чи ресторан для більш суттєвого
святкування. 
Можна поїхати на Буковель та насолодитись феєрверком і
новорічним гулянням на всі 100%

07:00 Орієнтовний час прибуття в смт. Ясіня Закарпатської обл. 
Сніданок. Оренда гірськолижного спорядження (ми
порекомендуємо). 09:00 Виїзд в ТК Буковель. 

Лижна школа - до ваших послуг (950 грн на особу 4 години
заняття в групі) у вартість входить СКІ ПАСС.

Вечеря. За бажанням ЧАН чи сауна за попереднім
замовленням. У веселій, теплій та затишній атмосфері -
випиваємо келих шампанського за Новий 2021 рік.  

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ

Сторінка 02

ДЕНЬ ВИЇЗДУДЕНЬ ВИЇЗДУ



Повернення до Києва близько 07:00 ранку
(орієнтовно).

ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ З НАМИ!!!

Для бажаючих можете окремо придбати трансфери
Київ-Ясіня-Буковель. 

Вартість трансферу 650 гривень в одну сторону, 1000 в
обидві. Трансфери на Буковель 200 грн / день на особу.

07:45 Сніданок та виїзд в Буковель.

Факультативна екскурсія - прогулянка "Виїзд на Драгобрат". Виїзд
можливий при групі не менше 16-17 осіб. Під час екскурсії Ви
зможете прокататися на машинах ГАЗ-66 (незабутні драйв
відчуття!), Піднятися на гору і познайомитися ближче з горами
Карпат. Посмакувати травяні чаї та грінтвейн. Смачно попоїсти у
Драгобратівській Колибі. Фото під засніженими ялинами! 

17:00 - Вечеря. По прибуттю назад в готель, вам, напевно,
захочеться зігрітися - сауна до ваших послуг! А якщо хочете
продовжити свято живота - вирушайте в ресторан. Крім смачних
страв ви ще й зможете посидіти біля мангала.

Оглядова екскурсія по Яремче.
Перевернута хата - супер інстаграм фото, 
Полонина Перці - розваги та веселощі по
гуцульські,
Дегустація пива в Квасах. 

07:45 Після сніданку виїзд в Буковель.

Для бажаючих буде факультативна екскурсія
"Перлини Карпат": 

17:00 - Вечеря. У 18:00 виселення. 
18:30 - Виїзд в сторону Києва.

4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ

Сторінка 04

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ

НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ



НОВОРІЧНИЙ ТУР В КАРПАТИ Сторінка 05

Проїзд автобусом з Києва по маршруту;
Трансфери на Буковель та назад щодня; 
Проживання  3 ночі;
Раннє заселення та пізнє виселення;
4 сніданки та 4 вечері;  
адміністрування туру;, 
страхування.

ThankThankThank
you!you!you!

Абонементи на катання в ТК Буковель (буде
можливість придбати за ранковою ціною)
Прокат гірськолижного спорядження - 150 - 250 грн /
день (є можливість придбати у партнерів зі знижкою
5%)
Гірськолижне страхування від 55 грн / день.
Факультативні екскурсії: Рахів-Центр Європи 350грн/
дор, 
Драгобрат 550 грн/дор, 
Перлини Карпат з дегустацією та обідом - 650 грн /
особа.
Зимове сходження на Говерлу 650 грн / 1 особа
Додаткове харчування
Новорічний бенкет - приблизно 1500 - 1800 грн. / дор.

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЕТЬСЯ ОКРЕМО


