
 
                         

                     Інфо-лист по туру  в Буковель (optimal ) 3 дні/2 ночі  

з 11.03.2021 по 15.03.2021 

                              Місця в автобусі керівник вказує при посадці !!!  

*При собі мати документ, що підтверджує особу! 

Програма туру 

П’ятниця  12.03.2021 

7:00-9:00 прибуття в с. Ясіня, розселення. 

Година на вільного часу,  сніданок (туалет, душ). 

Зупинка для оренди спорядження.. 

Відправлення  на гірськолижний курорт Буковель. 

З 01.12.2016 г всі парковки ТК Буковель платні !!  Додатково оплачується 80-120 грн з 

людини за послуги паркінгу !!! 

*Для комфортного катання зупинка відбувається на паркінгу №1 або №15 , в автобусах 

в наявності  лавочки та щітки для зручного чищення спородження та взуття. 

*Весь час автобус Вас чекає на паркінгу, в якому можна погрітися, або перевести подих 

після схил гір. 

16:30 збір групи. 

17.00 виїзд із Буковелю до Ясині. 

18.00 вечеря, вільний час. (По бажанню сауна, колиба, шашлик, чан) 

Субота 13.03.2021: 

7:30 - ранній сніданок. 

8:00 - відправлення  на гірськолижний курорт Буковель. 

16:30 збір групи в 17.00 виїзд із Буковелю до Ясині. 

18.00 вечеря, вільний час. (По бажанню сауна, колиба, шашлик, чан) 

Неділя 14.03.2021 

7:30 -ранній  сніданок. 

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

Буковель - Житомир - Київ 

Тривалість 3 дні/ 2 ночі 

Час збору  

 

 

 

21:15 збір м. Житомир, Автозаправка БРСМ (напроти 

автовокзалу) 

21:30 виїзд. 

Мікроавтобус AM 66-01CН 

Керівник групи  Олександр – 063-336-40-48 

 (номер телефону діє з дня виїзду). 



  

8:00 - відправлення  на гірськолижний курорт Буковель. 

15:40 збір групи, в 16.00 виїзд із Буковелю до Ясині. 

16:30 здача в прокат лижного спорядження 

17:00 вечеря. 

18:00- 18-30 Відправлення в Житомир 

Понеділок 15.03.2021 

03:00 - 05:00 - Прибуття в Житомир    06:00 - 07:00 - Прибуття в Київ 

* *час вказаний орієнтовно. 

Основні правила: 

 Всі часові рамки вказані орієнтовно та можуть змінюватись в залежності від погодних 

умов, крім часу відправлення автобусу Ясіня - Буковель - Ясіня, згідно програмі. У 

випадку, якщо турист запізнюється, автобус відправляється відповідно вказаного часу. 

 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. 

 Розпивання та куріння алкогольних напоїв ПІД ЧАС РУХУ АВТОБУСА ЗАБОРОНЕНО 

!!! 

 Якщо у Вас змінилися плани і Ви не зможете їхати з нами, то просимо Вас обов’язково 

повідомляти про це заздалегідь. 

 Організатори мають право, поїхати за маршрутом згідно плану, без туристів, які без 

поважної причини не з’явилися в певний час в домовлене місце. 

 Для доброго самопочуття, при необхідності, беріть з собою медикаменти якими 

користуєтеся. 

 В цілях особистої безпеки забороняється пересуватись по салону під час руху автобуса. 

 Регулювання кондиціонера в режимі обігріву чи охолодження здійснюється через 

керівника групи водіями автобуса (так, як система кондиціонування повітря загальна, 

прохання враховувати інтереси і побажання інших туристів). 

 Зупинки автобуса попередньо розраховані по програмі туру і здійснюються лише в 

передбачених для цього місцях (окрім екстренних випадків). Про місце, час і тривалість 

санітарної зупинки попередньо повідомляє керівник групи. Зупинки за бажанням чи 

примхою туристів не передбачені. 

 Дотримуючись правил автобусних перевезень організованих груп при посадці всі 

габаритні предмети (валізи, сумки) поміщаються в багажне відділення і забираються 

тільки по прибуттю на місце призначення !! Під час передбачених зупинок на шляху 

проходження багажник відкриватися не буде. Переконливе прохання, заздалегідь 

визначитися з речами ручної поклажі! 

 Нічний переїзд це не зовсім комфортний відпочинок, тому радимо взяти подушечку та 

плед. 

 Супроводжуючий групи - це уповноважений представник від на маршруті, який 

координує і забезпечує виконання програми туру. 

  Супроводжуючий НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети чи інші 

місця, якщо це не вказано в програмі туру. 

 Шановні туристи, просимо не запізнюватись! (На відправку автобуса, збір групи і т.д.) 
  

Для вдалого відпочинку  ТА Смайл рекомендує взяти з собою: парасолі, теплий 
одяг, зручне взуття, адже все це можна залишити в автобусі і обов'язково 

гарний настрій :) 
 

   БАЖАЄМО ВАМ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА ХОРОШИХ ВРАЖЕНЬ ВІД ПОЇЗДКИ 
  


