
Інформаційний лист 

07.04-08.04.2018 

«Файне місто Тернопіль» 

Тур «Файне місто Тернопіль» 

 Субота (07/04)  

 07:10 виїзд з м. Києва. По дорозі робимо санітарні зупинки. 
У програмі дня: 
14:30 - Комплексний обід по приїзду до м. Тернопіль. 
Переїзд в місто та пішохідна оглядова екскурсія. 
На вихідні у м.Тернополі обіцяють сонячну та теплу погоду (+14 
+17 С), тому гарної Вам екскурсії!  
18:00 – вільний вечір.  
19:00 – в нас на вечір заброньований столик в одному з 
ресторанів міста. Вечеря сплачується окремо, орієнтовна сума 
чеку 200 гривень/люд. Бажаючі можуть повечеряти з групою та 
ближче познайомитись один з одним. 
*Бажаючі посвятити паску зможуть зробити це у суботу у 
монастирі недалеко від готелю. У неділю паски святить не будуть. 
 
Неділя (08/04) 
 У програмі дня: 
8:00 - Сніданок у готелі.  
9:00 – виїзд в Збараж. 
Огляд Збаразького замку.  
11:00 – виїзд в Вишнівець. 
Огляд Вишнівецького палацу. 
13:00 – виїзд в Кременець. 
Комплексний обід у м. Кременець (сплачується окремо). 
14:30-17:00. Екскурсія містом. 
17:00 – виїзд із Кременця. 
23:30 Орієнтовний час повернення до Києва. Кінцева зупинка 
ст.м. Житомирська. 
Увага! Весь час вказаний орієнтовно та може змінюватись під час 
поїздки! 

КЕРІВНИК ГРУПИ 
 

   
Олена 

066 374 07 54 
* номер дійсний з дати 

виїзду 

АВТОБУС  
  

Збір групи  
07.04.2018 о 06:50  

м.Київ, ст.м. Житомирська,  
салон INFINITY 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО 

ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ОФІСУ 

0687014820  
* у екстрених!!! випадках  

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходьте 
вчасно на посадку та під час зупинок використовуйте час за 
призначенням; 
- В автобус сідаючи – ставьтеся до нього, як до дому свого. 
Бережливо ведіть себе з обладнанням його, не псуйте, не ламайте; 
- НІКОЛИ, ні з якого приводу не тривожьте нашого водія; 
- Бажаєте щось запитати -  звертайтеся до керівника групи, 
супроводжуючого. Поважайте його і пам’ятайте: він несе важкий 
пост. 
- Паління СУВОРО забороняється у салоні автобусу. 

Заповіді поведінки туриста в автобусі: 

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: 
- Для жінок рекомендуємо взяти 
хустинку для собору в м. Кременець 
- Комплект теплих речей на вечір + 
змінне взуття 
- Верхній непродувний одяг / дощовик 
- Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів 
- Снеки / вода для швидких перекусів 
Що потрібно мати з собою: 
Паспорт (оригінал) 
Індивідуальні ліки 

• Транспортний супровід; 
• Проживання в готелі 1 ніч; 
• Харчування:  

1 день – обід; 
2 день – сніданок; 

• Екскурсійний та 
адміністративний супровід. 

• Вхідні квитки:  
       - Збаразький замок 40 грн; 
       - Вишнівецький палац 30 грн; 
• Особисті витрати; 
• Додаткове харчування (обід у 

Кременці 80-100 грн). 

ВТ4582ВС 


