
Інформаційний лист 
26 – 27/05.2018р. 

«Полтавські витрибеньки» 

Тур «Полтавські витребеньки» 

Програма туру: 
1 День (субота) 
06:45 Збір групи  
07:00 Виїзд із Києва 
В програмі дня: 
09:00 -  екскурсія в музей К. Білокур (с. Богданівка) 
13:00 - Прибуття до Полтави. Обід в кафе міста.  
14:00 - екскурсійна програма: музей Котляревського; оглядова екскурсія по місту; 
музей Поле Полтавської Битви.  
18:30 - Поселення в готель. Вільний час. Вечеря самостійно. 
 
2 День (неділя) 
07:30 – сніданок у готелі. Виселення. 
Виїзд по екскурсійній програмі: 
9:00 -  знайомство з Диканькою;  
12:00 -14:00  дегустація Полтавського Борщу в етно-садибі «Лялина світлиця»; 
14:15 – 16:15 -  столиця гончарства Опішня. Заїжджаємо на сувенірний ринок. 
16:30 – виїзд на Миргород. Прогулянка по курорту.  
18:40 – виїзд в Київ. 
23:00 – орієнтований час повернення до столиці 

 
Вказаний час, порядок огляду, вартість вхідних квитків можуть змінюватись від 
обставин, які від нас не залежать. При цьому кількість екскурсійних об’єктів як правило 
залишається без змін. 

 
 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
 

Наталія 
+380679374851 

АВТОБУС  
 Mersedes Sprinter 

 Номер: АІ 5894 НА 

Збір групи  
26.05.2018 о 06:45 

м.Київ, ст. м. Вирлиця  
(в сторону виїзду до Борисполя) 

- Транспортне забезпечення; 
- Проживання: 1 ніч у готелі; 
 - Харчування: 2 обіди; 1 сніданок;  
- Усі екскурсії по програмі; 
- Адміністративний супровід; 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

  
 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

 0663740754 
* у екстрених випадках  

 
 
Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте вчасно на посадку 
та під час зупинок; 
- В автобус сідаючи – ставтеся до нього, як до дому свого )). Бережливо ведіть себе з 
обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
-Під час поїздки забороняється: палити, вживати спиртні напої, продукти 
харчування, які мають специфічний запах або можуть зіпсуватися, розлитися, 
протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу; користуватися різким парфюмом, 
голосно розмовляти та пересуватися по салону під час руху автобусу.  

 
Заповіді поведінки туриста в автобусі: 

Можливі витрати:  
Власні витрати; 
- Вхідні квитки: 
*Музей Катерини Білокур: Дор. 30грн / 
Дит. 10грн.  
*Музей Поле Полтавської битви: Дор. 20грн / 
Дит. і студентський 10грн. 
*Музей Котляревського: Дор. 20грн/ Дит. 
10грн.,  
*Музей гончарства Опішня: Дор. 60грн / 
Дит. 30грн.  
 

 

.             Що потрібно взяти з собою: 
Паспорт/свідоцтво про народження 
              Що радимо взяти з собою: 
Зручне взуття для прогулянок 
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки 
Снеки і вода для швидких перекусів 
Особисті ліки. 


