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«Трипілля + каньйон Буки» 

Екскурсія «Трипілля + каньйон Буки» 

 Субота (19/09.20)  
 
08.20 - Збір групи. Прохання бути вчасно. Просимо мати з собою засоби 
індивідуального захисту (маску та антисептик) 
08.30 – Виїзд групи. 
Програма дня: 
09.30 – Прибуття в Трипілля. Підняття  на Дівич гору. Екскурсія. 
Переїзд у Витачів.  
 Відпочиваємо і підкріплюємо сили в гарній місцевості 
Далі по програмі переїзд в Черкаську область, в мальовниче село Буки. 
Екскурсія по Буцькому каньйону. Вільний час. Перекусити можна тим, 
що взяли з собою, тому не забудьте бутерброди і термос з чаєм.  
Можливо, по місцю будуть запроповані вареники, пиріжки від місцевих 
господинь. (але ми цього гарантувати не можемо). 
17.00 – Задоволені і наповнені враженнями, вирушаємо назад до Києва. 
21.00 – Орієнтовне повернення в Київ (ст. м. Теремки). 
 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. 
УВАГА! 
Більшість часу проходитиме на відкритому повітрі. Для комфортності 
Вашого відпочинку  не забувайте про зручний одяг і взуття, сонцезахисні 
окуляри. 
По даному маршруту необхідно мати з собою перекуси, воду. Обіди 
здійснюються на природі. 
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Збір групи  
19.09.2020 о 08:20 

м.Київ, ст.м. Видубичі  
(вихід з платформи в голову потяга, потім наліво 
 і наліво) 
Біля зупинки автобусу 43 (в напрямку Конча-Заспи) 

- Транспортне обслуговування по 
маршруту; 
- Екскурсійний супровід 
- Адміністрування туру. 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ 

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ 

            Телефон офісу 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:  
 
- Харчування; 
- Власні витрати 

 

     

            Що радимо мати з собою? 
Діючий паспорт, (для дітей до 16 р. 
свідоцтво про народження); 
Зручний одяг і взуття; дощовик на 
випадок негоди, купальники для 
бажаючих купатися 
Бутерброди, термос з чаєм або кавою,  
килимок для пікніка і відпочинку 
Фотоапарат/телефон + зарядні пристрої; 
Медикаменти якими користуєтесь; 
Гарний настрій 
 Просимо мати з собою засоби 
індивідуального захисту (маску та 
антисептик) 


