
 
                         

                     Інфо-лист по туру  вихідного дня в Карпати  3 дні/2ночі  

з 23.09.2021 по 27.09.2021 

                              Місця в автобусі керівник вказує при посадці !!!  

*При собі мати документ, що підтверджує особу! 

Програма туру 

П’ятниця  24.09.2021  

           08:00- 09:00 прибуття в с. Ясіня, Рахівського р-н Закарпатської обл. 

 Сніданок та година вільного часу. 

 Відправлення на екскурсію з відвідуванням водоспада "Труфянець", мінеральні 

джерела, географічний центр Європи, музей колиба (по бажанню Ви можете замовити 

в колибі обіди) 

 купання в солоних озерах м.Солотвино. 

 На зворотній дорозі заїзд до Струківської церкви, яка є візитною карткою с.Ясіня. 

 та наберемо мінеральної води в с. Кваси. 

 Повернення до бази відпочинку 

   Вечеря. 

Вільний час. По бажанню можна замовити баню,чан. 

Субота  25.09.2021  

Сніданок  

В залежності від погодних умов здійснимо 

 підйом на гори Говерлу або г. Близницю (Драгобрат). 

гора Говерла - найвища точка українських Карпат і України в цілому, висота якої складає 

2061 м. над рівнем моря 

 Курортний комплекс ДРАГОБРАТ. Підйом на який здійснюється за допомогою 

транспорту ГАЗ 66 (Радянські машини підвищеної прохідності). 

 Повернення до бази відпочинку. 

Маршрут туру   Київ - Житомир - Ясіня – Ворохта - Яремче – Центр 

Європи – Буковель- Житомир - Київ 

Тривалість 3 дні/ 2 ночі 

Час збору  

 

 

 

19:30 збір  м. Київ, ст.Метро Житомирська (біля 

автосалона Infiniti) 

19:40 виїзд.                   

21:40 збір м. Житомир, заправка БРСМ 

(біля центрального автовокзалу) 

22:00 виїзд. 

Мікроавтобус АМ 6027СК 
 Білий VOLKSWAGEN CRAFTER 

Керівник групи  Володимир 097 968 31 93  

(номер телефону діє з дня виїзду). 



  

Вечеря, вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.) 

 

Неділя 26.09.2021  

 Сніданок. Звільнення номерів. 

  Відправлення на екскурсію Ворохта, Яремче, Буковель. 

У Ворохті підйом на підйомнику довжиною 2000м, катання на конях, огляд трамплінів, 

сувенірний ринок. 

У Буковелі - огляд найбільшого гірськолижного курорту в Україні, підйом на понорамному 

підйомнику, купання в озері "Молодості", купання в SPA-центрі "VODA". 

 В Яремче - водоспад "Пробій", найбільший сувенірний ринок на Гуцульщині. 

 18:00 збір групи та виїзд в Житомир, Київ. 

Понеділок 27.09.2021  

 3:00-4:00 Прибуття в Житомир.  

5:00-6:00 прибуття в Київ.    

* *час вказаний орієнтовно. 

У вартість туру входить: Проїзд автобусом в обидва кінці, харчування (3 сніданки і 2 вечері), 

проживання в приватних котеджах, страховка, послуги супроводжуючого. 

Окремо сплачується: підйом з інструктором на Говерлу або Драгобрат 450 грн, вхідні квитки 

на підйомник 150 і 40 грн, вхідний квиток в Солотвино (100 грн дорослі/50 грн діти), обіди, 

екскурсійне обслуговування за 1-й 200 грн  та 3-й день - 100 грн. з людини. 

*Для вдалого відпочинку ТА "Смайл" рекомендує взяти з собою теплий одяг, зручне 

взуття, документ, який засвідчує особу та обов'язково гарний настрій :) 

*Туристична агенція залишає за собою право змінювати кількість, порядок та час екскурсій, або 

замінити їх на рівноцінні. Туристична агенція не несе відповідальності за можливі затримки в 

дорозі та погодні умови. 

 

   БАЖАЄМО ВАМ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА ХОРОШИХ ВРАЖЕНЬ ВІД ПОЇЗДКИ 
  


