
Інформаційний лист
23.01-28.01.2022

«Тур в Буковель»

Тур в Буковель на 4 дні катання

1 день
Зустріч у Києві біля поїзда №056 о 14:30 біля вагона №18П 
відправлення о 15:03. Прибуття до Ясіні о 06:28. Керівник
посадки - Ніна Валентинівна -0633035155.

2 день
Приїзд в  Ясіня.  Сніданок у садибі. 
Виїзд на ГК Буковель, заїзд на прокат лиж.
На ДК Буковель Ви можете:
● Покататися на лижах, сноубордах, санках, ковзанах, 
квадрациклах та снігоходах;
● Покататися на велосипеді канатною дорогою над озером -
"Bikezip".
Майстер-клас з катання на лижах проводиться біля автобуса на 
парковці. Вам розкажуть, як спускатися зі схилу, покажуть, як 
правильно гальмувати та падати, сідати та вставати з підйомника
та багато іншого.до 18:30 Катання та відпочинок на ГК Буковель. 
Крім цього Ви можете відвідати СПА комплекс VODA CLUB, 
прогулятися мальовничими гірськими стежками, або
підкріпитися в колоритному карпатському кафе.
Увага! Автобус на Вас чекатиме на парковці, біля підйомника
(номер Вам скаже супроводжуючий у турі), Ви зможете залишати
свої речі.
15:00 До 16:00 Кава-брейк. В обід запрошуємо всіх на каву брейк 
біля автобуса. На вас чекає гарячий чай, кава, та смачне печиво.
19:45 Виїзд у Ясіня .
Вечеря. Нічліг.

КЕРІВНИК ГРУПИ НА ПОСАДЦІ

КЕРІВНИК ГРУПИ В ТУРІ

Збір групи 
23.01.2022 о 14:30 

М. Київ, залізничний вокзал

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО

ПРОГРАМА ТУРУ

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

anga.ua

Що рекомендуємо мати з собою:
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; * Закрите зручне 
взуття (для жінок без підборів), т.к. багато екскурсій є пішохідними. Екскурсії доступні людям будь-якого віку та 
рівня фізичної підготовки; * Зручний одяг для переїздів та екскурсій; * Рушник за бажанням; * Купальник за 
бажанням (якщо плануєте йти в чани обов'язково); * Вологі серветки; * Термос; * Смачні бутерброди, фрукти та 
овочі; * Бутильована вода; * Дорожній набір: зубну пасту, щітку та маленький рушник тощо; * Навушники, Power 
bank та зарядний пристрій для телефону; *Аптечка (препарати, якими Ви користуєтесь); * Гарний настрій

• Проїзд поїздом;  
• Проїзд автобусом у Карпатах;
• 2-х разове харчування (4 

сніданки, 4 вечері);
• Година відпочинку у лазні;
• Проживання у яскравих садибах.

• Додаткове харчування;
• Квитки на підйомники у Буковелі;
• Екскурсії
• Вхідні квитки згідно з планом екскурсії!
• Виїзд на Драгобрат (від 200 грн/особа в 

один бік);
• Прокат спорядження 

(лижі+боти+палиці+шолом або 
сноуборд+черевики+шолом);

• 1 година у лазні безкоштовно, кожна 
наступна (від 180 грн/година);

• Чани 1500 грн
• Додаткові витрати

Ніна Валентинівна
0633035155.

*номер дійсний з дати виїзду

Нікіта 098 932 55 93
*номер дійсний в дні туру
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Тур в Буковель 4 дні катання

3 день
07:00 Сніданок.
07:30 Виїзд на ГК Буковель
12:00 до 13:00 Кава-брейк. В обід запрошуємо всіх на каву
брейк біля автобуса. На вас чекає гарячий чай, кава, та смачне
печиво.
08:30-17:00Катання та відпочинок на ГК Буковель. Вільний час.
Бажаєте познайомитись із карпатським колоритом?
Факультативно пропонуємо екскурсії на вибір (оплачуються
додатково)
• Смачне Закарпаття. Ви побачите водоспад Труфанець,

насолодитеся водою з мінерального джерела, відвідайте
екоферму та продегустуєте натуральний сир -350 грн/ос + вх.
кв.

• Магія Карпат. Завітайте до 2 колоритних музеїв у Верховині:
Музей "У трембітаря" та музей "Галерія",сфотографуєтесь на
тлі кам'яного мосту у Ворохті - 450 грн/ос + вх. кв.

• Зимова казка. Ви відвідаєте Полонину Перці, зробите цікаві
фото у Перевернутому домі, відвідайте Динопарк -350 грн/ос
+ вх. кв.

• Сонячне Закарпаття. Ви відпочинете в термальних джерелах,
відвідаєте буйволину ферму та центр лозоплетіння в Ізі,
пройдете майстер-клас з приготування бальзамів - 750 грн/ос
+ вх. кв.

• Карпатська вишенька. На Вас чекає Яремче, водоспад
Пробій, сувенірний ринок, прогулянка Скелями Довбуша -
400 грн/ос + вх. кв.

• Ясіня – серце Карпат. Екскурсія по селищу Ясіня - 100 грн/ос
• Перлини Івано-Франківська. Ви погуляєте Івано-

Франківськом і відвідаєте Манявський Скит - 700 грн/ос + вх.
кв.

• Колоритні Карпати - ви відвідаєте майстерню з виготовлення
лижників - гуцульського пледа, та "Дідову Аптеку", де
продегустуєте настоянки з карпатських трав - 480 грн/ос + вх.
кв.

Екскурсії оплачуються додатково у турі. Купуються у турі у
супроводжуючого, проводяться від 7 осіб

Подарунок від фірми- Даруємо відпочинок у Карпатській лазні
1 година
17:00 Виїзд до Ясіні. Смачну вечерю. Нічліг.

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

anga.ua

• 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
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Тур в Буковель 4 дні катання
4 день
07:00 Сніданок.
07:30 Виїзд на ГК Буковель
12:00 до 13:00 Кава-брейк. В обід запрошуємо всіх на каву
брейк біля автобуса. На вас чекає гарячий чай, кава, та смачне
печиво.
08:30-17:00 Катання та відпочинок на ГК Буковель. Вільний час
17:00 Виїзд до Ясіні.Смачну вечерю. Нічліг

5 день
Сніданок у садибі та Виїзд на ГК Буковель
08:30/14:30 Катання та відпочинок на ГК Буковель
12:00 до 13:00 * Кава-брейк. В обід запрошуємо всіх на каву
брейк біля автобуса. На вас чекає гарячий чай, кава, та смачне
печиво.
Повернення до садиби Вечеря. Виселення.
Посадка до поїзда №056 о 17:17.

6 день
Прибуття до Києва

Вказаний час є орієнтовним і може змінюватися залежно від
обставин, які від нас не залежать.
Просимо обов'язково ознайомитися з цією інформацією
Основні правила і 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.)
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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
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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!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 у 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.

СУПРОВІДНИЙ, КЕРІВНИК ГРУПИ:
.●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 надає
можливе посильне сприяння туристу, не покидаючи групу, або
може залишити групу тільки в тому випадку, якщо відсутність
супроводжуючого на маршруті не обмежує інтереси групи або
не загрожує зміною програми.
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