
Інформаційний лист 
24.08-26.08.2018 

«Вогні Середньовіччя» 

Тур «Вогні Середньовіччя» 

 П`ятниця (24/08)  
07:00 – Виїзд з Києва.  
*санітарні зупинки передбачені кожні 3-4 години.  
13:00 - Прибуття у с. Білокриниця, оглядова екскурсія в палац. 
14:30 – обід у Кременці. 
15:30 – 17:30 Оглядова екскурсія Кременцем зі сходженням на 
гору Бона. 
/ на цей виїзд катання на санчатах не буде / 
19:00 – переїзд до місця проживання та поселення. 
Увага! Зміна місця проживання кращі умови у готелі Панорама 
(м. Кременець) 
 
Субота (25/08) 
Сніданок, виселення з готелю. 
Вільний час на території. 
12:00 - Переїзд до Микулинців, та обід. Екскурсія. 
13:30 – оглядова екскурсія Теребовлянського замку. 
14:30 – переїзд до м. Дубно та ночна театралізована екскурсія. 
24:00 – виїзд до Києва. 
 
Неділя (26/08) 
05:00 – прибуття у м. Київ. 
 
 
 
* Весь час вказаний орієнтовним та може змінюватись під час 
поїздки 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ         
Ірина   

096-431-64-32 
* номер дійсний з 

дати виїзду 

 АВТОБУС  
  

Збір групи  
24.08.2018 о 06:30  

м.Київ, ст.м. Академмістечко, біля 
Новусу (зі сторони МакДональдз) 
 

   ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

    СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

У ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКАХ 
066- 522-79-11 

* у екстрених випадках  

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходь вчасно на посадку 
та під час зупинок використовуй час за призначенням; 
- Якщо зібрався пити й веселитись в автобусі, розташовуйся у хвості, бо попереду 
будуть ті, хто у пристойності й тиші не проти їхати; 
- Особливо буйних, неадекватних та агресивних керівник групи має право висадити 
з автобуса на найближчій зупинці без повернення вартості туру та відшкодування 
самостійного повернення до Києва; 
- В автобус сідаючи – стався до нього, як до дому свого. Бережливо веди себе з 
обладнанням його, не псуй, не ламай; 
- НІКОЛИ, ні з якого приводу не тривож нашого рульового; 
- Паління СУВОРО забороняється у салоні автобусу. 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 

   ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(044)383-32-78, (067)005-99-55 

anga.ua 

Що радимо мати з собою: 

- Засоби від засмаги 
- Комплект теплих речей на вечір + змінне 
взуття 
- Верхній непродувний одяг / дощовик 
- Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів 
- Снеки / вода для швидких перекусів 
Що потрібно мати з собою: 
Паспорт (оригінал) 
Індивідуальні ліки 

• Транспортний супровід 
• Адмін. супровід  
• Харчування: 

1 день –обід; 
2 день – сніданок/обід; 

• Проживання 1 ніч 
• Екскурсії по програмі 
• Вхідні квитки   
• Нічна театралізована екскурсія 

 

 

• Особисті витрати 
• Додаткове харчування 

 
 
 

Mercedes Sprinter 
АІ 2107 НС 


