ІНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«Незвідана Волинь»
Туроператор по Україні “Kraina UA”

4-5 травня 2019

(044) 360 65 11 (096) 824 05 27

07:45 Місце зустрічі: навпроти Південного вокзалу.
На стороні Пузатої хати

ГІД

Олександр
050 561 7050

з табличкою
Kraina UA
Місця в автобусі
(розподіляються
організатором туру
по даті оплати)
повідомляє гід

ПРОГРАМА ТУРУ

Для дзвінків у день
екскурсії

АВТОБУС

07:45 Збір групи через дорогу від Південного вокзалу.
08:00 Виїзд з Києва. Переїзд в Новоград-Волинський.
Екскурсія по музею Лесі Українки.
Переїзд в Корець, екскурсія.
Обід в кафе. Заїзд в Гощу за солоденьким.
Екскурсія в Пересопниці. Відвідування Олики.
Приблизно в 20:00 прибуття в Рівне, поселення в готель, вільний вечір.

Сб

8:30 Сніданок в готелі, виселення.
9:30 Оглядова екскурсія по місту Рівне з відвідуванням магазину бурштину для купівлі сувенірів.
Переїзд в Межиріч. Відвідування Межирічинського монастиря неподалік Острога.
Обід в кафе.
Виїзд в Ізяслав, огляд місцевих пам’яток
Виїзд в Полонне, огляд костелу святої Анни
Повернення до Києва орієнтовно о 22:00.
*Час орієнтовний і залежить від: погодних умов, трафіку на дорогах і «людського фактору»

Нд

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ
•
•
•
•

Паспорт (поселення в готель по
паспорту),
Фотоапарат.
Перевірте рівень заряду батареї і
наявність вільного місця на карті
пам'яті камери
Хустка жінкам для відвідування храмів.

СТРАХУВАННЯ
Страховий поліс 5000 грн/ос.,
виписаний на групу.
Страхова компанія «Інтерплюс»
(044) 394 54 22.

ПРОЖИВАННЯ
Готель «Україна»,
м. Рівне, вул. Соборна 112,
тел. 067-675-42-23

У ВАРТІСТЬ ТУРУ ВХОДИТЬ:
«Комфорт-ціна»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

транспортне обслуговування по маршруту;
екскурсії та вхідні квитки в музей Лесі Українки в м.
Новоград-Волинський;
екскурсія по Корцю, Корецький монастир та
Корецький замок;
екскурсії та вхідні квитки в музей "Першокниги" в с.
Пересопниця;
харчування: 1 сніданок, 2 обіди;
екскурсія по м.Рівне;
відвідання Межиріцького монастиря;
екскурсія містом Ізяслав;
відвідання костелу в с. Полонне;
страховка.

«Базова ціна»
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

транспортне обслуговування по маршруту;
екскурсії та вхідні квитки в музей Лесі Українки в м. НовоградВолинський;
екскурсія по Корцю, Корецький монастир та Корецький замок;
екскурсії та вхідні квитки в музей "Першокниги" в с. Пересопниця;
харчування: 1 сніданок;
екскурсія по м.Рівне;
відвідання Межиріцького монастиря;
екскурсія містом Ізяслав;
відвідання костелу в с. Полонне;
страховка.

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ «Базова ціна»:
•

2 обіди - по 100 грн/ос.

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!

