
Інформаційний лист 
23.08-27.08.2018 

«Файні Карпати» 

Тур «Файні Карпати» 

 Четвер (23/08)  
19:30– Виїзд з Києва.  
*санітарні зупинки передбачені кожні 3-4 години.  
 
П’ятниця (24/08)  
У програмі дня: 
06:00-08:00 – орієнтовне прибуття групи в смт.Ясиня, заселення, 
сніданок. 
Виїзд на факультативну екскурсію Ясіня-Рахів-Центр Європи. На цю 
екскурсію радимо взяти пляшку для мінеральної води. Сумувати буде 
ніколи ! Заїжджаємо в Солотвино, беріть купальники, рушники, резинові 
тапці.  Вхід 50 гривень (сплачується окремо) 
18:00 - повернення в Ясиня, вечеря, вільний час.  
 Субота (25/08) 
 У програмі дня: 
Сніданок (у готелі). Будь-яка з запропонованих екскурсій можлива при 
наборі групи не менше 15 осіб. 
Виїзд на факультативну екскурсію «Сходження на Говерлу» (+сухпайок). 
Список рекомендованих речей див. на стор.2. 
Ця екскурсія можлива лише у випадку гарної погоди. У разі поганої 
погоди (дощ, сніг, злива) буде заміна на сходження на Драгобрат  
(+сухпайок), (вартість 450грн/дор., 350грн./дит.). На Драгобраті є 
можливість провести чайну церемонію та насолодитись духмяним 
трав’яним чаєм (замість сухпайка або доплата 100 грн./люд.). 
18:00 – повернення в Ясиня, вечеря, вільний час.  
Неділя (26/08)  
У програмі дня: 
08:30 – сніданок, виселення з номерів; 
виїзд на екскурсію «Перлини Прикарпаття», що включає в себе екскурсію 
в Яремче. Обід самостійно. 
17:00 – виїзд до Києва. 
Понеділок (27/08) 
06:00-08:00 – Орієнтовне повернення у м. Київ. 
Примітка: вказаний час є орієнтовним та може змінюватись під час 
поїздки. Місця в автобусі розподіляються по даті бронювання туру! 
 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 

АВТОБУС  
  

Збір групи  
23.08.2018 о 19:00  

м.Київ, ст.м. Академмістечко, 
Біля Novus (зі сторони McDonalds) 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

Телефон офісу, у випадку  
ЕКСТРЕНИХ питань 

066-522-79-11 

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходь вчасно на 
посадку та під час зупинок використовуй час за призначенням; 
- Якщо зібрався пити й веселитись в автобусі, розташовуйся у хвості, бо попереду 
будуть ті, хто у пристойності й тиші не проти їхати; 
- Особливо буйних, неадекватних та агресивних керівник групи має право 
висадити з автобуса на найближчій зупинці без повернення вартості туру та 
відшкодування самостійного повернення до Києва; 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 

ПРОГРАМА ТУРУ (на цей тур йоги не буде) 

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

anga.ua 

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

• Транспортний супровід 
• Адмін. супровід  
• Харчування: 3 сніданки, 2 вечері; 
• Проживання 2 ночі в приватних 

садибах або готелях згідно вибраної 
категорії 

• Екскурсія «Перлини Прикарпаття» 
• Раннє заселення; 

 

• Обіди; 
• Факультативна екскурсія «Ясиня-Рахів-

Центр Європи», 200грн./дор., 150 
грн./дит.; (при оплаті в офісі знижка 
20грн.), вхідні квитки в Солотвино 50грн. 

• Факультативна екскурсія «Сходження на 
Говерлу», 400 грн./дор., 300 грн./дит.; 
(при оплаті в офісі знижка 30 грн) 

• Особисті витрати; 

Люда 
068-710-03-62 
*номер дійсний з 
дати виїзду 

Setra, АІ3724ЕН 



Список рекомендованих речей 

 
 

 
  

Для сходження на Говерлу: 

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

anga.ua 

Увага! Обов’язково взяти з собою: 
• Довгі штани або шорти з закритими колінами; 
• Закрите тепле взуття  з твердою підошвою  
(не тканинні літні кросівки). Бажано з водо відштовхуючих матеріалів; 
• Футболку, теплу кофту (бажано – флісову); 
• Треккінгові або просто високі шкарпетки з синтетичних матеріалів; 
• Дощовик від дощу! та кепка від сонця; 
• Зручний маленький рюкзак – покладете в нього сухпайок; 
• Пляшечку з водою; 
• Сонцезахисний крем та засоби від комах та кліщів; 
• Техніку (телефони, фотоапарат, повер банк) скласти у поліетиленові 

пакети на випадок дощу. 
 

Якщо у Вас буде відсутнє щось із обов’язкового спорядження або взуття, 
інструктор має  право не допустити Вас на Говерлу (кошти при цьому не 
повертаються). 
Сходження на Говерлу потребує певного рівня фізичної підготовки 
(досить круті схили та набір висоти, покриття – каміння, вологий ґрунт). 
Якщо у Вас є хронічні захворювання, проблеми зі здоров’ям, диханням, 
опорно-руховим апаратом, зайва вага, ми не рекомендуємо Вам йти на 
Говерлу, краще обрати більш легкий варіант – Драгобрат. Прохання 
самостійно розраховувати свої сили. Гарної подорожі !  
 

 

 
 

Для комфортної подорожі: 

• Зручний теплий одяг на вечір та футболка/легка кофта на день; 
• Подушечку для нічного переїзду в автобусі; 
• Термоси з чаєм та печиво на ніч ;) 
• Рушник, резинові тапці для Солотвино; 
• І обов’язково – гарний настрій  
 

 
 
 

 
 


