
Інформаційний лист 
 «Скарби Волині» 

17/07.2021р. – 18/07.2021р. 

Тур «Скарби Волині» 

           Програма туру: 
 
1 День  
 
06:40 Збір групи . Просимо мати з собою засоби 
індивідуального захисту (маску та антисептик)  
06:50 Виїзд із Києва 
У програмі дня: 
11:20  Острозька академія 
13:00 -  14:00 Обід в кафе  
Далі по програмі: 
 Відвідування замку Острозьких 
 Межеріч. Монастир – фортеця 
 
18:00 Поселення в готель. Відпочинок.  
 
 2 День  
 
07:15 – 07:50  Сніданок у готелі. Виселення. 
08:00 Вирушаємо за новими враженнями 
У програмі дня: 
 Дубенський замок  
Екскурсія Тараканівський форт.  
Екскурсія до славнозвісного  замку Любарта 
14:00 - Обід в кафе м.Луцьк 
Вільний час у місті. Прогулянка пішохідною вуличкою. 
За бажанням відвідання «Медової хати»,  дегустація питних 
медів та медовух.  
16:30. Виїзд на Київ. 
23:00 Орієнтовний час прибуття в м.Київ 
 
Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать. 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
ОЛЕКСАНДРА 
тел.  0501019872 

АВТОБУС  
Mersedes 
Sprinter   
 
 
  

 
 

Збір групи  
17.07.2021 о 06:40 

м.Київ, ст.м. Академмістечко  
поруч з магазином «NOVUS» біля Макдональдс 
(вихід з платформи в «хвіст» потяга, 
 потім направо і наліво –  
вихід на вулицю) 
   
 

- Проїзд; 
- Проживання у готелі; 
- Харчування: 2 обіда; 1сніданок  
- Екскурсії по програмі; 
- Адміністративний супровід; 
 
СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО:  
Вхідні квитки в замки: Луцький 
замок - 60грн/дор, 40грн/дит., 
Острозький замок - 30грн/дор,     
15грн/дит, Дубенський замок – 
20грн. Дор/12грн. дит., Острозька 
академія – 30грн.дор. 
Дегустація питних медів - 50 - 
70грн/особи 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

                 

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте вчасно на 
посадку та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо ведіть себе з 
обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, розлитися, 
протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; користуватися різким парфюмом, 
голосно розмовляти та пересуватися по салону під час руху автобусу.  
 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 
 
 

. 

  Що потрібно взяти з собою: 
   Паспорт/свідоцтво про 
народження, захисну маску, 
антисептик 
  Що радимо взяти з собою: 
Зручне взуття для прогулянок 
Для відвідання Тараканівського        
форту – бажано мати ліхтарики і     
взуття, яке  не шкода  
Powerbank або додаткові пристрої 
для підзарядки телефонів та іншої 
техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 
* у екстрених випадках  066 374 07 54 


