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Зимова казка Карпат

В автобусі дотримується масочний режим! Пасажирам
необхідно самостійно забезпечити наявність захисних
масок в необхідній кількості

1день
19:15 Зустріч туристів в місті Київ, ст.м. Житомирська. При 
посадці в автобус Вам необхідно підійти до керівника групи
та назвати своє П.І.Б., він вкаже Ваші місця в автобусі, які
попередньо розподілені відповідно до бронювання та 
оплати туру.
19:30 Виїзд комфортабельним туристичним автобусом з 
Києва за маршрутом Київ-Ясіня (Закарпатська область).
За маршрутом Київ-Ясіня будуть здійснюватися санітарні
зупинки у відповідних для цього місцях по 15-20 хв. кожні
3,5-4 години.

2 день:
Ранній приїзд в смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської
області. Туристів зустрічають господарі садиб зеленого 
туризму, міні-готелів та готелів. Поселення згідно Ваших 
побажань.
Сніданок та вільний час. Варіанти проведення вільного
часу:
Виїзд на факультативну екскурсію “Зимова казка” 
(мінімальна група - 6 осіб): Полонина Перці – резиденція
святого Миколая – Буковель – Перевернута Хата – Яремче
Для любителів спокійного відпочинку, пропонуємо
залишитись в Ясінях та насолодитись чистим гірським
повітрям, попаритися в бані або в чанах, смакуючи цілющий
трав’яний чай. Або відвідати місцеві колоритні Колиби.
Вечеря, вільний час, відпочинок.
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Рекомендуємо мати з собою:
- парасолі, теплий одяг, зручне взуття, адже все це можна залишити в автобусі, 

також візьміть документ, що засвідчує особу і обов'язково гарний настрій :)

+ проїзд комфортабельним
автобусом по програмі,
+ проживання – садиби зеленого 
туризму – 2 ночі,
+ харчування – 3 сніданки, 3 
вечері,
+ екскурсія «Верховина – серце
Гуцульського краю» 
+ супровід,
+ страхування на час подорожі.

– факультативні екскурсії,
– вхідні квитки на екскурсійні
об’єкти,
– додаткові трансфери,
– додаткове харчування (обіди від
100 грн./особа),
– Сауна - від 250-350 грн./год (за 
бажанням),
– Чан - від 500 грн./год (мінімально
2 години, в чані може бути 4-8 
чоловік),
– особисті витрати.

Оксана 0939638151
(телефон дійсний за 2 години

до виїзду)
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3 день:
Прокидаємося. Ситний сніданок. 
Як файно провести день? Будь ласка, варіанти:
Факультативна екскурсія «Верховина – серце Гуцульського краю».
Виїзд
Переїзд до Ворохти. Огляд та фотографування австрійського віадуку
Музей “У трембітаря” або музей музичних інструментів Романа Кумлика.
Вам розкажуть про походження гуцулів, їх життя, гірський побут, обряди та традиції. Тут для вас 
заграють та проведуть майстер-клас на різних музичних інструментах. Тут Вас зустрінуть від
звуки трембіти. З подвір’я музею відкривається чудовий краєвид на Верховину та гори, що її
оточують.
Час на обід.
Музей “Галєрія” (з майстер-класом гри на дримбі та перевдяганням в традиційний одяг для 
фотосесії)
Збір групи та повернення в Ясіня.
Вечеря, вільний час, за бажанням сауна, баня, чани.

4 день:
Прокидаємося. Ситний сніданок.
Для всіх бажаючих факультативна екскурсія “Перлини Карпат” (мінімальна група - 6 осіб): 
Струківська церква (Церква Вознесіння Господнього), Труфанецький водоспад, Рахів, Кваси, 
Дегустація 5 видів крафтового пива “Ципа” (110 грн/чол).
Для тих, хто залишається в селищі, є можливість відвідати місця традиційної гуцульської

культури, поспілкуватися з місцевими жителями, зробити фото гірських пейзажів або просто 
погуляти.
18:30 Виїзд до Києва.

5 день:
06:00-08:00 Прибуття до Києва орієнтовно. Прощаємось та ненадовго. До наступних подорожей
з Анга Тревел!

*- Організатор має право вносити корективи в подорожі або змінювати програму на 
рівноцінну. Компанія не несе відповідальності за погодні умови, стан доріг, непередбачувані
несправності транспортного засобу і форс-мажорні обставини.
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Вартість додаткових послуг:
– Одна факультативна екскурсія – дорослі – 450 / діти до 12 років – 430
– Дві факультативні екскурсії – дорослі – 870 / діти до 12 років – 830
– Три факультативні екскурсії – дорослі – 1250 / діти до 12 років – 1150
– трансфери Ясіня-Драгобрат-Ясіня – 400;
– підйом канатно-крісельною дорогою на гору Буковель (в обидві сторони): загальний – 150 
грн.;
– Музей “У Трембітаря”: загальний – 40 грн.;
– Музей “Галєрія” – загальний - 80 грн.
–“Полонина Перці” фірмова екскурія з дегустацією з музичним МК від Мольфара та 
подарунками від Миколая - 200 грн дорослі та діти

- Поїздка відбудеться за будь-якої погоди, але на всякий випадок візьміть теплі речі, змінне
взуття та парасолі. Адже зайві речі можна буде залишити в автобусі.
- Якщо у Вас змінилися плани і Ви не зможете їхати з нами, то просимо Вас обов’язково
повідомляти про це заздалегідь.
- Організатори мають право поїхати за маршрутом згідно плану, без туристів, які без поважної
причини не з’явилися в певний час в домовлене місце.
- Для доброго самопочуття, при необхідності, беріть з собою медикаменти якими користуєтесь.
* Весь час вказано орієнтовно і можливі зміни в залежності від погодних умов. У випадку, якщо
турист запізнюється, автобус вирушає у відповідності зазначеного часу.
** Туристичний оператор залишає за собою право змінювати кількість, порядок і час екскурсій
або замінити їх на рівноцінні. Туристичний оператор не несе відповідальності за можливі
затримки в дорозі і погодні умови.
• В цілях особистої безпеки забороняється пересуватись по салону під час руху автобуса, а 
також курити та вживати в салоні спиртні напої.
• Регулювання кондиціонера в режимі обігріву чи охолодження здійснюється через керівника
групи водіями автобуса (так, як система кондиціонування повітря загальна, прохання
враховувати інтереси і побажання інших туристів).
• Зупинки автобуса попередньо розраховані по програмі туру і здійснюються лише в 
передбачених для цього місцях (окрім екстрених випадків). Про місце, час і тривалість
санітарної зупинки попередньо повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням чи примхою
туристів не передбачені.
• Дотримуючись правил автобусних перевезень організованих груп при посадці всі габаритні
предмети (валізи, сумки) поміщаються в багажне відділення і забираються тільки по прибуттю
на місце призначення !! Під час передбачених зупинок на шляху проходження багажник 
відкриватися не буде. Переконливе прохання, заздалегідь визначитися з речами ручної
поклажі!
***Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти подушечку та 
плед.
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