
Інформаційний лист
23.01-31.01.2020

«Тур в Буковель»

Тур в Буковель 7 днів катання

Четвер (23/01)

19:30 – Виїзд з Києва автобусом. По дорозі робимо санітарні зупинки 
кожні 3-4 години. 
П`ятниця (24/01) 
У програмі дня:

07:00-08:00 – орієнтовний час прибуття автобусом до смт. Ясіня. 
Розселення згідно вибраних категорій проживання. Сніданок.
09:00 – Виїзд на Буковель. По дорозі заїжджаємо до прокату. 
Катання на ГК Буковель. 
16:30 – Збір на парковці, виїзд до смт. Ясіня.
17:30 - Повернення до місця проживання, вечеря, вільний час. Чани, 
сауни до ваших послуг . Не забудьте купальники!
Субота (25/01) – Середа ( 29/01)
У програмі дня:

Сніданок (по місцю проживання)
07:30 – виїзд на катання в Буковель. За бажанням, виїзд на 
Драгобрат (сплачується окремо)
16:00 – Збір на парковці, виїзд до смт. Ясіня.
17:30 - Повернення в Ясіня, вечеря, вільний час. Чани, сауни до 
ваших послуг 
Червер (30/01) 
У програмі дня:

Сніданок (по місцю проживання)
07:30 – Виїзд на катання в Буковель. За бажанням, виїзд на 
Драгобрат (сплачується окремо).
16:00 – Збір на парковці. Виїзд до смт. Ясіня. На зворотньому шляху 
заїжджаємо здаємо прокат. 
17:00 - Повернення в Ясіня, вечеря, виселення. 
18:00 - Виїзд до м. Києва.
П`ятниця  (31/01)

07:00-09:00 – Орієнтовний час прибуття до м. Києва

КЕРІВНИК ГРУПИ

АВТОБУС

Збір групи 
23.01.2020 о 19:00 

м. Київ, ст.м. Житомирська, біля 
автосалону « Інфініті»

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Телефон офісу, у випадку питань
066-522-79-11

ПРОГРАМА ТУРУ

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(044)383-32-78, (067)005-99-55

anga.ua

Що потрібно мати з собою:
Паспорт (оригінал)
Індивідуальні ліки
Див. стор.2

• Транспортний супровід;
• Адмін. супровід; 
• Харчування: 7 сніданки, 7 вечері;
• Проживання 6 ночей в смт. Ясіня;
• Раннє заселення/пізнє 

виселення;
• Гарний настрій 

• 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;

Емілія
097 955 51 04*номер 
дійсний з дати виїзду

AI2003СР Neoplan
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«Тур в Буковель»

Тур в Буковель 7 днів катання

Для катання рекомендуємо вдягти і взяти:
• Лижну куртку;
• Лижні штани;
• Термобілизна;
• Лижні шкарпетки;
• Балаклаву (підшоломник);
• Флісова кофта;
• Лижні перчатки або варєжки;
• Термоси;
• Судочки для їжі (якщо щось не з`їсте на сніданок, можна забрати

з собою);

Для автобусу рекомендуємо взяти дорожню подушку.
Хто втомиться кататись, пропонуємо на вибір 3 екскурсії:
ВОДОСПАДИ КАРПАТ
Маршрут: Труфанець - мінеральна вода - водоспад Гук Женецький
- водоспад Пробій - сувенірний ринок м.Яремче.
Ціна для дорослих - 420 грн, діти до 12 років 400 грн
ЗИМОВА КАЗКА
Маршрут: Резиденція Святого Миколая - Перевернутий будинок -
скелі Довбуша.
Ціна для дорослих - 420 грн, діти до 12 років 400 грн
МАГІЯ КАРПАТ
Маршрут: Ворохтянські віадуки - Верховина, музей музичних
інструментів, музей Магії, музей старожитностей.
Ціна для дорослих - 450 грн, діти до 12 років 420 грн. Вхідні
квитки оплачуються окремо.

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

КЕРІВНИК ГРУПИ

АВТОБУС

Збір групи 
23.01.2019 о 19:00 

м. Київ,  ст.м. Житомирська, 
біля автосалону « Інфініті»
. 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Телефон офісу, у випадку питань
066-522-79-11

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ РЕЧЕЙ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, оф. 102
(044)383-32-78, (067)005-99-55

anga.ua

Що потрібно мати з собою:
Паспорт (оригінал)
Індивідуальні ліки
Див. стор.2

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

виселення;
• Гарний настрій 

• 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;

Емілія
097 955 51 04

*номер дійсний з 
дати виїзду

AI2003СР Neoplan




