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«Тур на Драгобрат вихідні
(автобус)»   

Тур на Драгобрат вихідні (автобус)

1 день
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 дати
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. 
Підйом в урочище Драгобрат* транспортом підвищеної
прохідності – ГАЗ-66, УАЗ. Дорогою милуємося
краєвидами.
Сніданок (самостійно).
Поселення в готель (після 14:00) згідно попередніх
побажань туристів. При наявності вільних номерів
можливе раннє поселення
Катаємось на лижах, сноубордах, санках на самому 
високогірному курорті України – Драгобрат. 
Вечеря. Відпочинок. Розваги. Більярд. Сауна.

КЕРІВНИК ГРУПИ НА ПОСАДЦІ 

ТРАНСПОРТ (АВТОБУС)
АІ 9104 ЕК

Збір групи 
20.01.2022 о 19:15

Київ, ст.м. Житомирська, 
біля автосалону INFINITI

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

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

ПРОГРАМА ТУРУ

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(095)-171-34-24, (066) 054-12-16

anga.ua

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

+ проїзд комфортабельним
автобусом по програмі,
+ проживання: готель – 3 ночі,
+ харчування: 3 сніданки/3 
вечері,
+ трансфер Ясіня – Драгобрат –
Ясіня,
+ супровід представником
туроператора,
+ страхування на час подорожі.

– абонементи на підйомники,
– оренда спорядження,
– додаткове харчування,
– особисті витрати.
– Абонементи на підйомники на 
гірськолижному курорті Драгобрат
– Сауна 1-10 осіб – 500-550 грн. за 1 
годину,
– Прокат спорядження від 150 грн.

Оксана - 0939638151
*номер дійсний за 2 години 
до виїзду

Організатор туру



«Тур на Драгобрат вихідні
(автобус)»

Тур в Буковель вихідні (автобус)

КЕРІВНИК ГРУПИ

АВТОБУС

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(095)-171-34-24, (066) 054-12-16

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

виселення

• 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

3 день
Прокидаємось. Сніданок в готелі.
Катаємось на лижах, сноубордах. Для зручності
поряд є колиби та різні заклади харчування.
Вечеря в готелі. Відпочинок. Розваги.

4 день:
Сніданок. До 12:00 звільнення номерів. Речі
можливо залишити в спеціальній кімнаті в готелі.
Катання на лижах, санках, сноубордах.
Вечеря самостійно.
17:00* Трансфер Драгобрат – Ясіня.
18-30 виїзд до Києва.
Зверніть увагу! Трансфер з Драгобрату у зв'язку з 
специфікою дороги здійснюється завчасно. Автобус 
до Києва потрібно буде зачекати від 10 до 30 хв.

5 день:
07:00 – 08:00 Приїзд до Києва орієнтовно з гарним
настроєм та масою вражень вранці.

Увага!

Якщо ви бажаєте кататися фрірайд рекомендуємо
попередньо реєструватися:
Начальник Гірської Пошуково-Рятувальної Частини: 
Євген Емілович 067-762-74-03
Закликаємо обов’язково іти на фрірайд з 
відповідним спорядженням: біпер, щуп, лопата, 
аптечка, рація, AvaLung, лавинний рюкзак і тд.

Пам’ятайте – катання фрірайд може бути дуже
небезпечним!



«Тур на Драгобрат вихідні
(автобус)»

Тур в Буковель вихідні (автобус)

- Поїздка відбудеться за будь-якої погоди, але на всякий випадок
візьміть теплі речі, змінне взуття та парасолі.
- 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.

*Весь час вказано орієнтовно.
**Компанія залишає за собою право змінювати порядок, кількість
та час проведення екскурсій, або змінювати такі на рівноцінні.
Компанія не несе відповідальність за погодні умови, форс-мажорні
та непереборні явища та можливі затримки на дорогах!

КЕРІВНИК ГРУПИ

АВТОБУС

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Просимо Вас ознайомитися з основними правилами і 
корисними порадами: 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(095)-171-34-24, (066) 054-12-16

anga.ua

Примітка:
вказаний час є орієнтовним та 
може змінюватись під час поїздки. 
Туроператор не несе
відповідальності за затримки на 
дорозі та погодні умови.

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

виселення

• 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


