
 

ЗИМОВИЙ ВІДПОЧИНОК У БУКОВЕЛІ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  

З ВІЛЛОЮ «ПАРЛАМЕНТ» 5 НОЧЕЙ/6 ДНІВ 

ВІД 3 700 ГРН. З ОСОБИ 

 

 

Неділя 

Зустріч Трансфером з ж/д — автовокзала Яремче, Ворохта 

Поселення в готель 

Вечеря у власному ресторані Вілли «Парламент» 

 

Приблизний щоденний графік: 

 1-й сніданок  о 7:30, 2-й сніданок о 9:30 

 Трансфер з готелю до Буковелю:  8:00, 10:00 

 Трансфер з Буковелю до готелю: 16.00, 18:00  

 Вечеря: 19:00 

А після катання на лижах ви зможете зняти напругу з м’язів у лазні вілли «Парламент»  

та/або пограти у більярд (послуга надається за додаткову оплату). 

У вільний час можна у нас замовити  факультативні екскурсії (послуга надається за 

додаткову оплату). За деталями звертайтеся до адміністратора вілли «Парламент». 

 



 

П’ятниця  

Сніданок: з 8:00 до 10:00 

Трансфер до ж/д — автовокзалу Яремче, Ворохта. 

ВІД'ЇЖДЖАЄМО — ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ! 

 

 

У вартість входить: 

 Трансфер з ж/д — автовокзала Яремче, Ворохта 

 Проживання у комфортних номерах вілли «Парламент» 

 Харчування – сніданки та вечері 

 Щоденний трансфер за маршрутом вілла «Парламент» – ГК «Буковель» – вілла 

«Парламент» 

 

 

У вартість не входить: 

Прокат лижного спорядження, відпочинок в SPA-комплексі VODA day&night club, прокат 

снігоходів, прогулянки на собачих упряжках, сноутюбінг, катання на ковзанах, лазня вілли 

«Парламент», гра на більярді, обіди на виїздах, факультативні екскурсії. 

 

 

Умови бронювання: 

Заїзди групами від 10 чоловік – є привілейованими, за якими надаються хороші  знижки та 

організовуються у будь-який зручний для вас час! 

Гостям декількох турів поспіль, пенсіонерам, іменинникам, молодятам та постійним 

клієнтам вілли «Парламент» знижка 10%. Діти до 5 років – безкоштовно, без претензій на 

послуги; до 16 років – знижка 25%. 

Ми просимо 50% передоплати на картку ПриватБанку протягом 2-х днів від дати 

бронювання. 

Іноземних туристів просимо перерахувати 50% передоплати будь-якою системою переказу 

грошових коштів Western Union, Privat maney, Maney gram і т.д. 

При бронюванні ми повідомимо Вам реквізити для оплати. 

У разі відмови від туру менше ніж за 14 днів до заїзду, передоплата повертатися не буде. 

Остаточний розрахунок здійснюється по прибуттю у готель. 

 

 

 



 

ВАРТІСТЬ  ЗИМОВОГО ТУРУ 2018 - 2019 РОКУ 

(5 ночей/6 днів, з особи, грн.) 

Номери 
02.12.2018-
27.12.2018 

12.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
26.04.2019 

Апартаменти з камiном 4 800 5 200 4 800 

Апартаменти з панорамним видом 4 700 5 000 4 700 

Люкс з панорамним видом 4 600 4 700 4 600 

Люкс “Комфорт” 4 300 4 400 4 300 

Люкс 4 200 4 300 4 200 

Напiвлюкс 2-х мiсний 4 000 4 200 4 000 

Напiвлюкс 3-х мiсний 3 850 4 000 3 850 

Напiвлюкс 4-х мiсний 3 800 3 850 3 800 

Стандарт 4-х мiсний 3 700 3 750 3 700 

 

ДАТИ ЗАЇЗДІВ 

Грудень  Січень Лютий Березень Квітень 

02.12 - 07.12 13.01 - 18.01 03.02 - 08.02  03.03 - 08.03 07.04 - 12.04 

09.12 -14.12 20.01 - 25.01 10.02 - 15.02  10.03 - 15.03 14.04 - 19.04 

16.12 - 21.12 27.01 - 01.02 17.02 - 22.02 17.03 - 22.03 21.04 - 26.04 

23.12 - 28.12 
 

24.02 - 01.03 24.03 - 29.03 
 

 

Телефонуйте вже зараз, щоб відпочивати вже завтра!     

Для бронювання екскурсійних турів від Вілли «Парламент» на Яблуницькому перевалі 

телефонуйте: 

Адміністрація: +38 (097) 839 00 00, +38 (063) 839 00 00, +38 (050) 739 00 00 

viber +38 (067) 676 84 55 

Директор: +38 (067) 676 84 55 – Володимир 

Е-mail: villa.parliament@gmail.com 

Сайт: www.villaparliament.com/ 

 

mailto:villa.parliament@gmail.com
http://www.villaparliament.com/


 

КРІМ КАТАННЯ НА ЛИЖАХ ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ ІНШІ ЦІКАВІ РОЗВАГИ В 

ГК «БУКОВЕЛЬ» 

 

Прогулянки на собачих упряжках 

 

 
 
 
Незабутня прогулянка на нартах із 
їздовими собаками породи "сибірські 
хаскі" лісовими стежками на ГК 
«Буковель». 

 

 
 
Cноутюбінг 
 

 

 

 
 
Діти та дорослі різного віку можуть 
насолоджуватися захоплюючим 
катанням на сноутюбі. Для катання на 
сноутюбі не потрібно особливих 
навичок чи фізичної підготовки. 

 

 
 
Каток 
 

 

 

 
 
Для любителів добряче поковзатись 
обладнано ТК «Буковель» найкращий 
у регіоні відкритий льодовий каток, 
який знаходиться поруч із рестораном 
«Lucky Bull». Відмінний стан льоду та 
ковзани провідних виробників 
забезпечать відмінне ковзання. 

 

 
 
 

 
 



 
 
Траса могул 
 

 

 
Могули – це пагорби на схилі, 
створені при нарізанні лижниками 
снігу в купи при виконанні поворотів 
малого радіуса. На ГК «Буковель» 
пагорби створені з допомогою 
технічних засобів (від лопати до 
ратрака) на схилі №1А (з правої 
сторони верхньої частини ) з метою 
проведення тренувань. 

 
 
 
Прокат снігоходів 
 

 

 

 
Оренда снігоходів - це відчуття 
драйву та адреналіну, в поєднанні з 
незабутньою природою карпатських 
гір принесуть вам ці снігові 
мотоцикли. До ваших послуг 
різноманітні види маршрутів на 
сучасній якісній техніці, в супроводі 
досвідчених і кваліфікованих 
інструкторів, для вашого навчання та 
безпеки. 

 

 
 
 
VODA day&night club 
 

 

 

 
Унікальний комплекс, що надає 
перелік найрізноманітніших розваг та 
послуг. Узимку працює релакс-зона. 
До ваших послуг цілий комплекс 
послуг: римська парна, 
середземноморська сауна та фінська 
сауна, яка виконана з канадського 
кедра, що володіє цілющою силою та 
природнім чудесним ароматом. Крім 
того, для покращення імунітету та 
позбавлення від низки недуг варто 
відвідати соляну печеру. 

 
 

 

. 



 

 

 

ДО ЗУСТРІЧІ ДОРОГІ НАШІ ГОСТІ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


