
Інформаційний лист 
29.07.-02.08.2021 

«Мереживо Карпат» 

МЕРЕЖИВО КАРПАТ 

1 день:  
19:30 – 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. 
19:45 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: 
Прибуття в смт Ясіня, Рахівського району, 
Закарпатської області. 
Поселення в зручних приватних котеджах зеленого 
туризму і міні-готелях. Сніданок та вільний час. 
Виїзд на факультативну екскурсію “Карпатські 
Акваторії” по маршруту:  Ясіня – водоспад 
«Труфанець» – Мінеральні джерела «Буркут» – Рахів – 
Солотвино – Ясіня 
Повернення в смт Ясіня. Вечеря, вільний час. 

КЕРІВНИК ГРУПИ 

АВТОБУС 

 
  

Збір групи  
29. 07.2021 о 19:30 

м. Київ, ст.м. Житомирська, біля 
автосалону INFINITI 
пр-т Перемоги, 134 
 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 
Телефон офісу, у випадку питань 

0951713424 

ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(093)503-33-01, (095) 171-34-24 

anga.ua 

Рекомендуємо мати з собою: 
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Для дітей віком до 16 років свідоцтво про 

народження.  
- Маски, антисептик 
- зручне взуття, зручний спортивний одяг, теплі речі (на вершині завжди сильний вітер), дощовик, 

рюкзак, головний убір, сонцезахисні окуляри, також візьміть документ, що засвідчує особу, 
купальники для купання в солоних озерах в Солотвино 

+ проїзд комфортабельним туристичним автобусом; 
+ проживання в приватних котеджах/готель, раннє 
заселення; 
+ харчування – 3 сніданки, 2 вечері; 
+ екскурсія “Перлини Прикарпаття”; 
+ страхування на час подорожі; 
+ послуги супроводжуючого 

- Харчування – обіди від 100 грн./особа. 
- Сауна – від 250-350грн./год . за бажання 
- Чан – 500 грн./год. (мін. 2 год., в чані може бути 4-8 чол.) 
- Факультативний похід на Говерлу з обідом на природі– 

дорослий - 550 грн./ діти до 12 років - 450 грн 
- Похід на гору Петрос + бограч (3 день):  – 650 грн./особа  
- Вхідні квитки на підйомники та екскурсійні об’єкти: 
- Факультативна екскурсія “Карпатські Акваторії” – 300 

грн/дорослі, діти до 12 років - 250 грн 
- Вхідний квиток в Солотвино - дорослий - 100 грн. / діти 

до 12 років - 70 грн., 
- Підйомники на ТК Буковель - дорослий - 150 грн. / діти 

до 12 років - 100 грн., 
- Полонина “Перці” (фірмова екскурсія): загальний – 200 

грн., / пенсіонери, діти – 160 грн, 
- - Інші витрати, що не входять до вартості туру. 

 

Яна 067 843 87 79  
   (телефон дійсний в день виїзду) 

З табличкою  
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3 день: 
Сніданок. 
Факультативний похід на гору Говерла  (мінімальна група – 8 чоловік). Орієнтовний виїзд о 
07:30. Підйом на гору потребує витримки та зусиль. Зазвичай, подивитись на краєвиди 
мальовничих Карпат з найвищої точки України йдуть всі туристи. 
Або факультативна Екскурсія на Петрос (мінімальна група – 14 чоловік). Комбінований маршрут. 
Спеціалізованими машинами доїжджаємо до високогірної полонини. Далі нас очікує пішохідне 
підкорення однієї з найвищих Українських вершин гори Петрос відомої також як “грозова гора” 
(2020 метрів над рівнем моря). Пішохідний маршрут розрахований на 2-3 години. Після спуску 
Ви зможете насолодитися справжнім бограчем звареним на вогнищі (входить до вартості 
факультативу).  
УВАГА!! Керівник групи має право не допустити до екскурсії осіб у стані алкогольного 
сп’яніння або тих, хто неналежно споряджений до підняття на гори (невідповідне взуття 
та одяг). 
Збір групи та повернення в Ясіня. 
Вечеря, вільний час, за бажанням сауна, баня, чани. 
 
4 день:  
Сніданок. Звільнення номерів. 
Виїзд на екскурсію  “Перлини Прикарпаття” за маршрутом:  Ясіня – Яблуницький перевал – 
Полонина Перці – Буковель – Яремче. 
Виїзд до Києва.  
 
5 день:  
Раннє прибуття до Києва (06:00-08:00 – час вказано орієнтовно) 
 
 
- 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 користуєтеся. 
 
* Весь час вказано орієнтовно і можливі зміни в залежності від погодних умов. У випадку, якщо 
турист запізнюється, автобус вирушає в 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. 
 
 

 
  

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
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• 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! 
• Всі часові рамки вказані орієнтовно і можуть змінюватись в залежності від погодних умов, 
крім часу відправлення автобуса Ясіня - Буковель - Ясіня, згідно з програмою. У випадку, якщо 
турист спізнюється, автобус вирушає в відповідність зазначеного часу. 
 
***Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти подушечку та 
плед. 
 
 

 
  

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102 
(093)503-33-01, (066)522-79-11, (095) 171-34-24 

anga.ua 


