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Моб : +38067 403 66 77

Туристична
компанія
«ШОКОЛАД»

andrey@chokolate.in.ua

www.chocolate-tour.com.ua

НОВИНКА! КАРПАТИ 7 ДНІВ

ЧЕРВЕНЬ

ЛИПЕНЬ

СЕРПЕНЬ

09.07-17.07

05.08 -14.08
20.08 -28.08

25.06-03.07

23.07 -31.07

ВАРТІСТЬ ТУРУ
ПРИВАТНІ КОТТЕДЖІ (ЗРУЧНОСТІ НА ПОВЕРСІ):
ВІД

3850 грн.

МІНІ-ГОТЕЛІ (ЗРУЧНОСТІ У НОМЕРІ):
ВІД

4050 грн.

ГОТЕЛІ (ЗРУЧНОСТІ У НОМЕРІ):
ВІД 4900 грн.
АКЦІЯ: ПРИ БРОВАННІ 10-ТИ ТУРИСТІВ НА ОДНУ ДАТУ 11-Й ТУРИСТ ОТРИМУЄ ЗНИЖКУ- 50 %
ДАТА
ДЕНЬ
ВИЇЗДУ

ПРОГРАММА
19:00 збір групи та посадка в м. Києві (станція метро "Житомирська")
19:30 виїзд
21:00 збір групи в м. Житомир на пл. Перемоги (біля танку)
21:15 виїзд.

П'ЯТНИЦЯ

1 ДЕНЬ
CУБОТА

2 ДЕНЬ
НЕДІЛЯ

7:00 прибуття в с. Ясіня. Розміщення в приватних котеджах.
09:00 Сніданок зі смачної домашньої та гуцульської кухні.
10:00 Збір групи та виїзд на пішохідну екскурсію Яблунецький перевал-Ясіня.
Це не важкий, яскравий маршрут, який буде під силу навіть фізично не підготовленим туристам.
Яблунецький перевал знаходиться на перетині двох областей ( Закарпатської та Івано Франківської). З перевалу
відкриваються неперевершені краєвиди.
На Яблунецькому перевалі у Вас буде змога відвідати сувенірний ринок.
Сувенірний ринок перевал Яблуниця
З перевалу пішохідний спуск до с. Ясіня. Дорогою Ви зможене скуштувати лісових ягід, назбирати грибів та поринути у
неперевершений дух Карпат.
19:00
По завершенню екскурсії смачна гуцульська вечеря.
Вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.)
09:00Сніданок. Відправлення на екскурсію.
Перша зупинка буде біля водоспада Труфянець. Це є найвищий природний водоспад в Україні. Він повноводний
в кожну пору року, тому в будь-який сезон водоспад буде вражати своєю величчю. Він утворився в результаті
руйнування пісковиків. Водоспад став до того великим, що навіть утворює кілька каскадів. А висота Труфанецкого
водоспаду складає 36 метрів.
Далі по програмі наберемо мінеральної води в с. Кваси.
Географічний центр Європи знаходиться в село Ділове, 12 км. від м.Рахова. Тут в 1887 році було встановлено
пам’ятний знак з написом латиною "Постійне, точне, вічне місце"
Поруч знаходиться Колиба-музей, де зібрані старовинні речі періоду правління Габcбургів, Чехословацької
Республіки та Радянських часів.
В колибі можна скуштувати національні гуцульські страви.
Вільний час для обіду.
Потім по програмі - купання в Солотвино. Чотири речі відрізняють закарпатське Солотвино від решти сіл та
селищ України. Насамперед це цілюща ропа солоних озер, лікувальні грязі, алергологічна лікарня, що
використовує спелеотерапію для надання другого дихання астматикам, алергікам, хворим на туберкульоз, а також
житлові дев’ятиповерхівки, яких більше нема в жодному селі чи смт по всій Україні.
Та на зворотньому шляху відвідаємо Струківську церква, яка є своєрідною візитною картою с. Ясіня і наберемо
мінеральної води з природніх джерел в с.Кваси.
19:00
Повернення до бази відпочинку.
Вечеря. Вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.)

3 ДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК
4 ДЕНЬ
ВІВТОРОК

5 ДЕНЬ
СЕРЕДА

6 ДЕНЬ
ЧЕТВЕР

7 ДЕНЬ
П'ЯТНИЦЯ

ПОВЕРНЕННЯ
ДОДОМУ
СУБОТА

Сніданок. Вільний день для відпочинку.
За бажанням відпочиваючих господар готелю (газда) своїм транспортом (УАЗ) може покатати Вас по хребтам гір в
Ясінях.
09:00Сніданок
10:00виїзд на курортний комплекс ДРАГОБРАТ.
Підйом на який здійснюється за допомогою транспорту ГАЗ 66 (Радянські машини підвищеної прохідності). На
середину гори групу вивозять, далі йдемо пішки в супроводі кваліфікованого гіда по чорногірським хребтам та
піднімаємося на вершину-гору Близницю, висота якої 1881м над рівнем моря.
Також по бажанню є змога покупатися в гірських озерах.
18:00 Повернення в Ясіня.
Вечеря, вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.)
09:00 Сніданок.
В Буковелі працює оглядовий (крісельний) підйомник, який підніме Вас на вершину гори "Буковель"
висота якої 1127м. над рівнем моря. На вершині гори для Вас працюватиме
"Панорама-Бар", де всі бажаючі зможуть скуштувати гуцульськго "Глінтвейну" та пофотографуватися на
фоні г. Говерла.
За бажанням відвідати SPA-центр "VODA".
Катання на найдовшому Тролею в Україні
Тролей – це швидкісний спуск на ролику по крутонахиленому тросу.
Політ на тролеї "Буковель"– це справжня повітряна пригода! За 100 секунд ви зможете пролетіти від
вершини гори Буковель до самісінького центру курорту - на дах паркінгу №2.
Довжина тролею "Буковель" становить 1130 метрів з перепадом висоти більш ніж 190 м! Атракціон має 4
лінії, належить до 10-ки найдовших в Європі і є найдовшим в Україні!
Відвідування Парка Динозаврів та Перевернута хата.
Перевернутий в буквальному сенсі з ніг на голову будинок- одна з небагатьох пам'яток Прикарпаття, яку
можна побачити по дорозі з Яремче в Буковель - найпопулярніший гірськолижний курорт України.
18:00Повернення в Ясіня
19:00 Вечеря.
Вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.)
07:00 Сніданок.
07:30 Підкорення найвищої точки України.
Відправлення групою до спортивної бази "Козьменщик", що і є початком туристичного маршруту для
підкорення найвищої точки України гори Говерла.
18:00 Повернення в Ясіня
19:00
Вечеря.
Вільний час (баня, чани, шашлик, та ін.)
09:00Сніданок. Звільнення номерів.
Виїзд на екскурсію в Ворохту та Яремче. Прогулянка по Яремче, огляд водоспаду "Пробій", над яким Ви
пройдете по містку, висотою 20 метрів, до гуцульського сувенірного ринку.
Відвідування монастиря Св. Іллі.
Відправлення до гірськолижного курорту у Ворохті, де буде змога весело та активно відпочити (Катання
на конях, фотографування в національному гуцульському вбранні.
Вільний час.
18:00
Збір групи та виїзд в Житомир (Київ)
В 3:00-4:00 прибуття в Житомир, в 5:00-6:00 прибуття в Київ
* час вказаний орієнтовно.

У ВАРТІСТЬ ТУРУ ВХОДИТЬ:

дорога в обидва кінці,

харчування (7 сніданків, 6 вечерь),

проживання в приватних котеджах та міні-готелях

страховка,

послуги супроводжуючого






ДОДАТКОВО СПЛАЧУЄТЬСЯ:
Підйом на Говерлу - 400,00 грн.;
Підйом на Драгобрат - 400,00грн.
Екскурсійно-транспортне обслуговування в Географічний центр Європи+Солотвино (солоні озера) - 250 грн.
Екскурсійно-транспортне обслуговування - Ворохта+Яремче - 200,00грн.
Вхідні квитки, ( Солотвино 100 грн, Підйомники - 125 та 30 грн., Парк-Динозаврів- До 3 років безкоштовно,від 3 до 12 років 100
грн,від 12 років і дорослі 150 грн. Перевернута Хата - 40 грн.). обіди, сувеніри, лазні, чани...

*Для вдалого відпочинку ТО рекомендує взяти з собою теплий одяг, зручне взуття, документ, який засвідчує особу та обов'язково гарний
настрій :)
*Туристичний оператор 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.
ЗА БАЖАННЯМ МОЖНО ПРИДБАТИ ПРОЇЗД З КИЄВА АБО ЖИТОМИРА І НАЗАД ДО ЯРЕМЧЕ, ТАТАРОВА, МИКУЛИЧИНА,
ЯБЛУНИЦІ, ЛАЗЕЩИНИ, ЯСИНІВ. ВАРТІСТЬ ЗА ЗАПИТОМ
У ВІЛЬНИЙ ЧАС АВТОБУСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ. ЧАС У ПРОГРАМІ ТУРУ ВКАЗАНО ОРИЄНТОВНИЙ.

E-MAIL:
SKYPE
ТЕЛ:

АННА
andrey@chokolate.in.ua
annachokolate1
+38044 383 32 52;
+38093 121 40 46

КОНТАКТИ МЕНЕДЖЕРІВ :
АНДРІЙ
andrey@chokolate.in.ua
andrey.chokolate

ОЛЕНА
lena@chokolate.in.ua
live:lena_4967

+38044 383 32 52;
+38067 403 66 77

+38044 383 32 52;
+38067 38 38 38 7

