Відпочинок в Карпатах
(травневі свята)

“КАРПАТСЬКА ВИТИНАНКА”
Програма туру

1 день Виїзд з Києва потягом.
2 день Прибуття у смт. Ясиня — курорт розташований на висоті 650 м над рівнем моря у підніжжя
вершин Говерла, Петрос і Близниця, де зливаються кришталево чисті річки Лазещина і Чорна
Тиса. (Поселення в готелі). Виїзна екскурсія: водоспад Труфанець - одне із закарпатських
скарбів. І скарб це аніскільки не заховане від випадкових і невипадкових очей. Побачити його
можуть усі, проїжджаючі між селищем Ясіня та селом Кваси. А ті, хто бачать, не можуть
утриматися, щоб не зупинитися - бажання помилуватися цим дивом природи виникає у кожного.
Рахів - місто й адміністративний центр Рахівського району Закарпатської області, знаходиться
на висоті 430 м над рівнем моря. Окрім того, це популярний туристичний і рекреаційний центр
України. Рахів розташований в долині рік Чорної та Білої Тиси в північно-східній частині Карпат,
вкритих смерековими й буковими лісами. Відвідування історичного місця знаходження
європейського серця є село Ділове. Екскурсія. Окрім жаданої поїздки до серця старенької
Європи, Ви завжди матимете можливість подихати свіжим гірським повітрям та поринути у
світ життя, побуту і традицій місцевого населення. Повернення в Ясиню. Обідо-вечеря.
Відпочинок.
3 день Сніданок. Виїзд з готелю. Відвідування Яблунецького перевалу. Сувенірний ринок.
Гірськолижний курорт Буковель, що отримав свою назву від гори, біля підніжжя якої він
знаходиться, розташувався в селі Поляниця Яремчанського району на висоті 920м над рівнем
моря. Гірськолижний комплекс Буковель знаходиться в унікальній за своїми природнокліматичними умовами зоні. Гори (Буковель 1127м, Чорна Клювання 1246м, Довга 1372м) з усіх
боків закривають його від холодних зимових вітрів, що створює комфортні умови для катання на
гірських лижах. Відвідування відкритих купальних басейнів з ефектом термальних вод. Також
можливість покататися на підйомнику. Повернення в Ясиню. Обідо-вечеря. Відпочинок.
4 день Сніданок. Знайомство з місцевістю самостійна прогулянка по смт. Ясиня,
сувенірного ринку. Обід. Виїзд на залізничний вокзал, виїзд додому.

відвідування

5 день Прибуття на ж/д в Київ. Виїзд маршруткою в Чернігів.

Вартість туру — 1650 грн. (при

групі 12+1)

1890 грн. (при групі 10+1)

У вартість входить:
проїзд
потягом Київ — Ясиня —
Київ плацкарт;
 трансфер: садьба — ж/д станція Ясиня;
 проживання 2 ночі/3 дні в смт. Ясиня, садиба
зеленого туризму (зручності на 3 кімнати);
 Харчування: 2 сніданки, 2 обідо - вечері;
 запропонована екскурсійна програма (2 повних
дня
виїзних
екскурсій
з
транспортним
забезпеченням);
 медична страховка групи.



Додатково оплачується:
- трансфер: Чернігів — Київ — Чернігів;
- особисті витрати;
- вхідні квитки в екскурсійні центри;
- катання на конях або веломаршрут з інструктором та
прокатом спортивного спорядження (від 200 до 300 грн) ;
- додаткове харчування.

Туроператор «АЛЬТА»,
м.Чернігів, пр-т Миру, 17-А, оф. 13
тел. +38 (0462) 676-004, 675-629, 050-41-41-990
www.alta-tour.biz
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