Інформаційний лист
24.02-28.02.2022
«Тур в Буковель вихідні (автобус)»

Тур в Буковель вихідні (автобус)
Збір групи
24.02.2022 о 19:15

Київ, ст.м. Житомирська,
біля автосалону INFINITI

ПРОГРАМА ТУРУ
1 день
19:15 Збір
19:30 Виїзд з Києва. Кожні 3,5-4 години санітарні зупинки
по 15-20 хвилин.
2 день
Приїзд в Ясіня. Розміщення в приватних котеджах або
готелях. Сніданок. Вільний час.
Виїзд на гірськолижний курорт Буковель. Катання на
лижах, сноубордах або санях.
Автобус весь час знаходиться на стоянці (можна
скористатися для переодягань в узгоджений з керівником
групи час).
Або факультативна екскурсія дня (деталі уточнюйте у
вашого супроводжуючого)
17:00 виїзд в Ясіня. Вечеря. Вільний час.
3 день
Сніданок. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель.
Катання на лижах, санках, сноубордах, ковзанах.
Автобус весь час знаходиться на стоянці (можна
скористатися для перевдягань в узгоджений з керівником
групи час).
Або факультативна екскурсія дня (деталі уточнюйте у
вашого супроводжуючого)
17:00 Повернення в садиби. Вечеря. Вільний час.

КЕРІВНИК ГРУПИ НА ПОСАДЦІ
Юлія Русланівна
0689577242
*номер дійсний за 2 години
до виїзду
ТРАНСПОРТ (АВТОБУС)
АА 9518 ОХ

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ
- Проїзд автобусом по програмі;
- Проживання в приватних
котеджах або готелях;
- Раннє заселення, пізніше
виселення;
- Харчування 3 сніданки, 3 вечері;
- Трансфери на Буковель;
- Послуги супроводжуючого;
- Туристична страховка.

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

- Прокат гірськолижного
спорядження від 150 грн. / добу.
- абонементи на підйомники ТК
"Буковель".
- додаткове харчування
- факультативні екскурсії - дорослі –
450-420 / діти до 12 років – 430-400;

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ
Телефон офісу, у випадку питань
067-79-79-821

Що потрібно мати з собою:
Тепле зручне взуття; Теплий одяг; Гірськолижний одяг,
спорядження; Документи (паспорт, для дітей віком до 16
років свідоцтво про народження); Заряджений фотоапарат
та мобільний телефон + зарядні пристрої; Медикаменти,
якими користуєтесь; Гарний настрій

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(095)-171-34-24, (066) 054-12-16
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Тур в Буковель вихідні (автобус)
КЕРІВНИК ГРУПИ

4 день:
Сніданок. Поїздка на гірськолижний курорт Буковель.
Катання на лижах, санках, сноубордах, ковзанах.
Автобус весь час знаходиться на стоянці (можна
скористатися для перевдягань).
Або факультативна екскурсія дня (деталі уточнюйте у
вашого супроводжуючого)
16:00 виїзд з ГК Буковель в Ясіня. Вечеря. Звільнення
номерів.
18:30 виїзд до Києва.

АВТОБУС

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ
•
•
•
•
•

5 день:
Приїзд до Києва о 06:00-08:00 ранку (час вказано
орієнтовно) з хорошим настроєм і масою вражень.
Просимо Вас ознайомитися з основними правилами і
корисними порадами:
Посадкове місце в автобусі:
• Просимо звернути увагу на те, що спинки крісел
(останній ряд автобуса) у зв'язку з технічними
особливостями транспортного засобу не
відкидаються.
• Якщо людину заколисує, пересаджування на місце
в першому ряду не допоможе, тому що
заколисування - це порушення
роботи вестибулярного апарату, тобто медична
проблема, а не проблема місця в автобусі

Транспортний супровід;
Адмін. супровід;
Харчування: 3 сніданки, 3 вечері;
Проживання 2 ночі в смт. Ясіня;
Раннє заселення/пізнє
виселення

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО
•
•
•
•
•

Обіди;
Радимо замовити гірськолижнє
страхування у нас в офісі (50грн./день);
Оренда лижного спорядження
Скі-пасс (абонемент на катання) –
купаєте самостійно на касах курорту
Буковель;
Додаткові витрати

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Запізнення до місця і часу посадки:
• Якщо Ваш транспорт запізнюється з прибуттям і
виникає загроза запізнення до відправлення
автобуса, просимо проінформувати туроператора для
прийняття рішення про можливість надання Вам
посильної допомоги.
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Тур в Буковель вихідні (автобус)
КЕРІВНИК ГРУПИ

Просимо Вас ознайомитися з основними
правилами і корисними порадами:
• Якщо Ви не повідомили про своє запізнення до часу збору, автобус
вирушає в тур по графіку.
• Після відправлення Ви змушені будете доганяти автобус за власний
рахунок.
• Просимо надавати Ваш актуальний мобільний телефон для зв'язку
компанії під час замовлення туру або отримання Інфолиста перед виїздом в
тур.
Автобус:
• З метою особистої безпеки суворо забороняється пересуватися по салону
під час руху автобуса, а також курити і вживати в салоні спиртні напої.
• Під час переїздів кожні 2,5-3 години ми будемо робити зупинки, де буде
можливість придбати гарячі напої в кафе, автогрилях і т.д.
• Регулювання кондиціонера в режимі обігріву або 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 (крім екстрених
випадків). Про місце, час і тривалість санітарної зупинки попередньо
повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням чи примхою туристів не
передбачені.
Супроводжуючий, керівник групи:
• Супроводжуючий групи - це уповноважений представник туроператора
на маршруті, який координує і забезпечує виконання програми туру.
• В обов'язки супроводжуючого групи входить: забезпечення виконання
програми туру, контроль за кількісним складом групи, інформування
туристів про час і місце збору і від'їзду групи. Розселення по маршруту,
забезпечення туристів загальною інформацією. Взаємодія з водіями,
взаємодія з представниками приймаючою сторони, взаємодія з офіційними
службами, контроль за дисципліною і правилами поведінки туристів на
маршруті.
• Супроводжуючий перебуває разом з групою в рамках програми туру. За
обставин, коли турист відстав від групи, пріоритетом в діях
супроводжуючого є робота з групою і дотримання програми туру.
Супроводжуючий продовжує роботу з групою навіть у випадку неявки
когось із туристів до місця збору або від'їзду групи, при настанні страхового
випадку з туристом, при втраті документів або речей туриста, та інших
обставин, при яких окремий турист не може продовжити подорож у складі
групи. Супроводжуючий надає можливу посильну допомогу туристу, не
залишаючи групу, або може покинути групу тільки в тому випадку, якщо
відсутність супроводжуючого на маршруті не обмежує права групи або не
загрожує змінами програми.
• Супроводжуючий НЕ влаштовує організований заїзд групи в
супермаркети чи інші місця, якщо це не вказано в програмі туру.

АВТОБУС

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ
•
•
•
•
•

Транспортний супровід;
Адмін. супровід;
Харчування: 3 сніданки, 3 вечері;
Проживання 2 ночі в смт. Ясіня;
Раннє заселення/пізнє
виселення

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО
•
•
•
•
•

Обіди;
Радимо замовити гірськолижнє
страхування у нас в офісі (50грн./день);
Оренда лижного спорядження
Скі-пасс (абонемент на катання) –
купаєте самостійно на касах курорту
Буковель;
Додаткові витрати

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Примітка:
вказаний час є орієнтовним та
може змінюватись під час поїздки.
Туроператор не несе
відповідальності за затримки на
дорозі та погодні умови.
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«Тур в Буковель
вихідні (автобус)»

Загальні правила
• Пошкоджене майно (в готелі, автобусі і т. д.) оплачується додатково,
виходячи з суми нанесеного збитку. Якщо Ви помітили поломку або
пошкодження в готелі, автобусі і т.д., просимо одразу повідомляти
керівнику групи!
• Шановні туристи, просимо не запізнюватись! (На відправку автобуса,
збір групи і т.д.)
• Це спричиняє незручності всій групі! Це заважає своєчасному
поселенню в готель, прибуттю в заплановані місця.
Значно скорочує Ваш вільний час і загальний час Вашого перебування.
Зазначений час є орієнтовним і може змінюватись
в залежності від часу прибуття групи, організованості туристів на
маршруті і т.д. Виняток становлять обставини, що утрудняють проїзд
екскурсійного автобуса або прохід групи до вищеперелічених об'єктів
(закриття проїздів у зв'язку з концертами, мітингами і т.п., ремонт
об'єктів, будівель і т.д.).
Програма туру є орієнтовною;
можливі зміни і / або доповнення за погодженням із замовником.
Компанія не несе відповідальності за можливі затримки на дорогах та
погодні умови!
Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти
подушечку та плед.
Розпивання алкогольних напоїв ПІД ЧАС РУХУ АВТОБУСА
ЗАБОРОНЕНО !!!

ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ КОЖНОМУ УЧАСНИКУ ТУРУ!

БАЖАЄМО ВАМ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА ХОРОШИХ ВРАЖЕНЬ ВІД
ПОЇЗДКИ!
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