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1 день
Зустріч у Києві біля поїзду № 043 о 18:35 біля вагона 
№ 08П. Відправлення о В 19:06. Керівник на посадку -
Юлія -0669858795. Груповий квиток знаходится у 
керівника групи, на руки не видається

2 день
Прибуття доІвано-Франківську та трансфер до ясіня.
З Ясінею на Драгобрат ви їдете на спеціальних машинах 
(Газ-66).
Заселення та сніданок. Потім Ви вирушаєте кататися на 
лижах чи сноуборді. Вільний час для катання.Підйомники
працюю з 09:00 до 17:00А якщо захочете відпочити та 
зігрітися, Ви можете розслабитись у фінській сауні, чанах, 
спортзалі. Або просто смачно пообідати в одному з 
затишних кафе Драгобрата (оплачується
додатково).Вечеря. Нічліг.

3 день
Сніданок у садиб. і.Сьогодні на Вас чекає цілий день 
катання на лижах або сноуборді на високогірному
гірськолижному курорті України.Підйомники працюю з 
09:00 до 17:00Вільний час для катанняТакож Ви можете 
відвідати фінську сауну, чани, більярд, спортзал або поїсти
в одному з кафе (оплачується додатково).
БОНУС! На Вас чекає 1 година релаксу в Карпатській лазні!
Смачну вечерю. Нічліг

КЕРІВНИК ГРУПИ  Збір групи 
20.01.2022 о 18: 35 

Київ, залізничний вокзал

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

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 автобусом,
• Харчування 2-разове за 

програмою (сніданок+вечеря).
• Супровід групи.
• Медичне страхування до 60 

років, якщо старше, уточнити у 
менеджера.

• Залізничні квитки
• Одна година у лазні

• абонементи на підйомники,
• Доплата за страховку, якщо вам 

більше 60 років. Вартість
уточнюйте у менеджерів;

• Прокат спорядження
(лижі+боти+палиці+шолом або
сноуборд+черевики+шолом);

• додаткове харчування,
• особисті витрати.

Нікіта +380633294611
*номер дійсний з дати виїзду
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• 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

4 день:
Сніданок у садибі. Сьогодні на Вас чекає цілий день 
катання на лижах або сноуборді на високогірному
гірськолижному курорті України.В
ільний час для катання. Також Ви можете відвідати
фінську сауну, ігровий зал або поїсти в одному з кафе 
(оплачується додатково).
14:00 Рання вечеря 14:30/15:00 
Виселення. Вас забирають на спеціальних машинах (ГАЗ-
66). Виїзд в Ясіня, а потім переїзд на залізничний вокзал 
(переїзд буде о 16:00 від садиби Олександра, там буде 
великий автобус основний автобус). 
Посадка в поїзд

5 день:
Приїзд до Києва з хорошим настроєм і масою вражень.

ЗА ПОЛОЖЕННЯМ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВІД 
21.10.2021 ДЛЯ ПАСАЖИРІВ ВІД 18 ВОКІМ СІДАЮТЬСЯ 
В ПОЕЗДАХ - ТІЛЬКИ З ДОВІДОМ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ 
АБО ВІД НЕГАТИВНОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ COVID-19

У поїздку обов'язково взяти паспорти та свідоцтва про 
народження (якщо їдуть діти) студентські квитки;Номер
мобільного телефону повинен бути активним у турі і 
завжди знаходиться при Вас

Якщо стався з траховий випадок, терміново зверніться / 
покликали вони екскурсоводу. У Вас є групова
страховка.

Правила перебування туристів при проведенні тура  -
у засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор
або захисна маска, у тому числі
виготовлена самостійно.
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Основні правила та корисні поради для подорожі:
ВИЇЗД:
Якщо ви запізнилися до часу збору, поїзд відправляється
за графіком. Після відправлення Ви будете змушені
наздоганяти поїзд за власний рахунок.
ПОТЯГ:
Якщо виникають проблеми або запити, зверніться до
провідника. Він перебуває у виконанні службових
обов'язків.
Кожен пасажир має право безкоштовно перевозити з
собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кілограм, а за
обсягом не більше місткості місць, відведених кожному
пасажиру для перевезення ручної поклажі.
Правила поведінки у поїздці вимагають уваги та поваги
до оточуючих.
Дорогі туристи, просимо не спізнюватися! (На сніданок,
відправку автобуса, збір групи.) По-перше – це
становить незручність для всієї групи! По-друге, це
заважає своєчасним екскурсіям, поселенню в готель,
прибуттю в заплановані місця. Значно скорочує Ваш
вільний час та загальний час Вашого перебування у
цьому місті (країні, замку тощо).

Основні правила і корисні поради для подорожі::
• Прохання дотримуватися правил поведінки та тиші

після 22:00 у готелі.
• Пошкоджене майно (у готелі, поїзді, автобусі тощо)

сплачується додатково, виходячи із суми завданих
збитків.

• Якщо Ви помітили поломку або пошкодження в
готелі, автобусі, поїзді тощо, просимо одразу
повідомляти керівника групи!
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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

Просимо обов'язково ознайомитися з 
цією інформацією



• З метою особистої безпеки суворо забороняється пересуватися по салону під
час руху автобуса, а також курити та вживати в салоні спиртні напої.

• Гарячі напої (чай, кава) в автобусі не готуватимуться. Вчасно переїздів будуть
санітарні зупинки, де буде можливість придбати гарячі напої в кафе тощо.

• У санітарних цілях та враховуючи екологічний комфорт усієї групи навіть за 
наявності в салоні автобусатуалету - він не використовуватиметься
(передбачені регулярні санітарні зупинки).

• Регулювання кондиціонера в режимі обігріву або охолодження здійснюється
через керівника групи водіями автобуса (так як система кондиціонування
повітря загальна, прохання враховувати інтереси та побажання інших туристів).

• Зупинки автобуса попередньо розраховані за програмою туру та здійснюються
лише у передбачених для цього місцях (крім екстрених випадків). Про місце, 
час та тривалість санітарних зупинок заздалегідь повідомляє керівник групи. 
Зупинки за бажанням або примхою туристів не передбачені.

Супроводжуючий, керівник групи:

Супроводжуючий групи – це уповноважений представник туроператора на 
маршруті, який координує та 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 або від'їзд групи. Контроль за розселення в готелях за 
маршрутом. Взаємодія з гідами на маршруті та контроль за виконанням
екскурсійної програми, взаємодія з водіями, взаємодія з представниками
приймаючої сторони, взаємодія з офіційними службами, контроль за 
дисципліною та правилами поведінки туристів на маршруті.

• Супроводжувач знаходиться разом із групою в рамках програми туру. За 
обставин, коли турист відстав від групи, пріоритетом у діях супроводжуючого є 
робота з групою та дотримання програми туру. Супроводжуючий продовжує
роботу з групою навіть у разі неявки когось із туристів до місця збору або
від'їзду групи, при настанні страхового випадку з туристом, при втрати
документів або речей туриста, та інших обставин, за яких окремий турист не 
може продовжувати подорож у складі групи . Супроводжуючий надає можливе
посильне сприяння туристу, не залишаючи групу, або може залишити групу
тільки в тому випадку, якщо відсутність супроводжуючого на маршруті не 
утискає інтереси групи або не загрожує зміною програми.

• Супроводжуючий НЕ робить організований заїзд групи до супермаркетів, якщо
це не зазначено у програмі туру. 
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