
Інформаційний лист  

05.03-08.03.2021 

«SPA-ТУР У    РУСКАВЕЦЬ» 

П`ятниця (05/03)  
23:30 – Виїзд з Києва. 

*санітарні зупинки передбачені кожні 3-4 години за необхідністю. 

 

Субота (06/03) 

07:00 – орієнтовний час прибуття Національний природний 

парк «Сколівські Бескиди». Водоспад Кам`янка 

Далі - канатно - крісельна дорога на гору Високий 

верх.  Переїзд в Трускавець. 

Вільний час на обід, поселення в готель 

14:30-16:30 - Екскурсія містом Трускавець та огляд 

старовинних 

вілл містечка-курорту. 

17:00 – 21:00 СПА – релакс або вільний час 

Неділя (07/03) 

08:30 – сніданок, виїзд на факультатив «Місто-фортеця 

Тустань та  курорт Східниця» 

Відвідування наскального міста-фортеці Тустань 

Східниця - Всеукраїнський бальнеологічний курорт в 

мальовничих  Карпатах 

Відпочинковий комплекс на природі, рибалка, обід та 

відпочинок.  18:00 – орієнтовний час повернення до 

Трускавця. 

Понеділок (08/03) 

08:30  – сніданок, виселення з номерів 

Оглядова екскурсія по Дрогобичу. 

Церква св.Юра - відноситься до числа найкращих пам'яток 

давньої  української сакральної архітектури, знаходиться під 

охороною  ЮНЕСКО 

Дрогобицький солеварний завод, який видобуває 

сіль за  технологією ХІІІ ст. 

Вільний час в місті (в тому числі на обід) 

16:00 – виїзд з Дрогобича. 

23:00 – орієнтовний час прибуття до м. Києва. 

*Весь час вказаний орієнтовно та може змінюватись під час 

 поїздки. 

 

Що потрібно мати з собою: 

Паспорт (оригінал) , дощовик на випадок негоди  

 Індивідуальні ліки 

 

Збір групи 

05.03.2021 о 23:15 

Тур «SPA-ТУР У 
ТРУСКАВЕЦЬ» 

м.Київ, ст.м. Академмістечко (зі 

сторони Новус, Макдональдз) (вихід з 

платформи метро в «хвіст» потяга,  потім направо і наліво  

вихід на вулицю) 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 
Телефон офісу, у випадку 

 екстрених питань  066-374-07-54 

ПРОГРАМА ТУРУ 

м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва 1/7, 

оф. 102  (044)383-32-78, (067)005-99-55 

anga.ua 

Що радимо мати з собою: 

- Купальник для бажаючих відвідати 

СПА 

- Парасольку / дощовик на випадок 

негоди 

-Powerbank або додаткові пристрої 

для  підзарядки телефонів 

- Снеки / вода для швидких перекусів 
- Гарний настрій   

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 
• Транспортний супровід 

• Адмін. супровід 

• Харчування: 2 сніданки  

Проживання: 3 дня/2 ночі 

• Екскурсії по програмі: 

Сколівські  Бескиди - Водоспад 

Кам`янка 

• Оглядові екскурсії: в м.Трускавець, 

м.  Дрогобич, Екскурсія Церква 

св.Юра 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

Вхідні квитки: 

Солеварня в Дрогобичі 30 грн 

Вежа на Ратуші в Дрогобичі: дорослий 

– 30  грн/дит– 15 грн, Церква св.Юра - 

– 30  грн/дит– 15 грн,  

Підйомник на Захар Беркут 150 грн 

Факультативна екскурсія "Курорт 

Східниця та  місто-фортеця Тустань" - 

450грн/дорослий, 400грн/дитячий 

(обід входить у вартість факультативу) 

Послуги СПА-центру на вибір: 

-SPA-центр готелю “Женева” 

(необжений час до 22:00): загальний – 

350 грн./особа, 

-SPA-центр готелю "Міротель" (за 2 

години  перебування): загальний - 350 

грн./особа 

КЕРІВНИК ГРУПИ 

Олександра 

тел. 0501019872 
*номер дійсний з дати  виїзду 

 

АВТОБУС 

Mercedes-  Benz 

 Sprinter АІ 92-93 


