
 

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ МАНДРІВНИКА! 
Загальні правила 
 Компанія "Аккорд-тур" не несе відповідальності за погодні умови, корки і ремонти на дорогах. Компанія 

залишає за собою право вносити зміни в програму туру без зміни загальної кількості послуг. 

 Пошкоджене майно (в готелі, автобусі і т. Д.) Оплачується додатково, виходячи з суми нанесеної шкоди. Якщо 
Ви помітили поломку або пошкодження в готелі, автобусі і т.д., просимо одразу повідомити керівника групи! 

 Дорогі туристи, просимо не спізнюватися! (На сніданки, відправку автобуса, збір групи і т.д.). 

  По-перше - це спричиняє незручності для всієї групи! По-друге - це перешкоджає проведенню екскурсій, 
поселенню в готель, прибуттю в заплановані місця. Значно скорочує Ваш вільний час і загальний час Вашого 
перебування в даному місті (країні, замку і т. д.). 

  Посадка в автобус здійснюється керівником групи строго по заздалегідь підтвердженим посадковим місцям. 
Посадкове місце визначається в день замовлення туру Компанією Агентом і вказується в підтвердженні заявки. 
Просимо звернути увагу на те, що спинки крісел місць під номерами 45, 46, 47, 48 і 49 (останній ряд автобусу) у 
зв'язку з технічними особливостями транспортного засобу не відкидаються. 

  Місця в автобусі з 1 по 16 підтверджуються туристам при замовленні послуги гарантований номер місця - 
вартість даної послуги в турах по Україні від 120 грн. Місця в автобусі з 17 по 49 підтверджуються без додаткових 
оплат, в міру наповнення автобуса. 

  Про тривалість переїздів (ночівля в автобусі) прохання уточнювати заздалегідь, при замовленні туру у компанії-
агента. 
 

АВТОБУС 
З метою особистої безпеки суворо забороняється пересуватися по салону під час руху автобуса, а також 
палити і вживати в салоні спиртні напої. 
• Гарячі напої (чай, кава) в автобусі готуватися НЕ будуть. Під час переїздів кожні 3-3,5 години ми будемо 
робити зупинки, на заправках або в придорожніх кафе, де буде можливість придбати гарячі напої і  т.д. 
• В санітарних цілях і враховуючи екологічний комфорт всієї групи навіть при наявності в салоні автобуса 
туалету - він використовуватись НЕ буде (передбачені регулярні санітарні зупинки). 
• Регулювання кондиціонера в режимі обігріву або 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 (крім екстрених випадків). Про місце, час і тривалість санітарної зупинки попередньо повідомляє 
керівник групи. Зупинки за бажанням чи примхою туристів не передбачені. 

СУПРОВОДЖУЮЧИЙ, КЕРІВНИК ГРУПИ 
 Супроводжуючий групи - це уповноважений представник туроператора на маршруті, який координує і 

забезпечує виконання програми туру. 

 • В обов'язки супроводжуючого групи входить: забезпечення виконання програми туру, контроль за 
кількісним складом групи, інформування туристів про час і місце збору і від'їзду групи. Контроль за 
розселенням в готелях по маршруту (згідно схеми розміщення і ваучерами приймаючої сторони), 
забезпечення туристів загальною супроводжуючою інформацією. Взаємодія з гідами на маршруті і 
контроль виконання екскурсійної програми, взаємодія з водіями, взаємодія з представниками 
приймаючою сторони, взаємодія з офіційними службами, контроль за дисципліною і правилами 
поведінки туристів на маршруті. 

  Супроводжуючий перебуває разом з групою в рамках програми туру. За обставин, коли турист відстав 
від групи, пріоритетом в діях супроводжуючого є робота з групою і дотримання програми туру. 
Супроводжуючий продовжує роботу з групою навіть у випадку неявки когось із туристів до місця збору 
або від'їзду групи, при настанні страхового випадку з туристом, при втраті документів або речей туриста, 
та інших обставин, при яких окремий турист не може продовжити подорож в складі групи. 



 

 

Супроводжуючий надає можливу посильну допомогу туристу, не покидаючи групу, або може залишити 
групу тільки в тому випадку, якщо відсутність супроводжуючого на маршруті не обмежує права групи або 
не загрожує зміною програми. 

  Супроводжуючий НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети, якщо це не зазначено в 
програмі. 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ГОТЕЛЯМ 
 Поселення в готелі за міжнародними правилами здійснюється після 14:00, виселення до 12:00. 

  Прохання дотримуватись тиші після 22:00. 

  Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах !!! Де третім ліжком може 
бути додаткове ліжко, диван або євро розкладачка. 

  У турах по Україні, за програмою передбачені континентальні сніданки (порційні). Тільки деякі готелі 
надають сніданки за системою "шведський стіл". 

 Якщо готель надає сніданки за системою "шведський стіл", просимо дотримуватись певних правил. 
Категорично ЗАБОРОНЕНО ВИНОСИТИ продукти зі шведського столу на сніданку! 

 Дана дія може бути прирівняна законом до крадіжки з магазину, і адміністратор готелю має право 
викликати поліцію. Також Адміністратор готелю має право примусити оплатити винесену продукцію. 

  Рекомендуємо: Всі цінні речі, документи зберігати в сейфі готелю !!! 

  Якщо в готелі є міні-бар, продукція з міні-бару в готелі оплачується додатково! 

  ПРОСИМО звернути увагу! У готелях не передбачено обов'язкову наявність ХОЛОДИЛЬНИКА, ФЕНА, 
праски І кондиціонера !!! 

 

КОРИСНІ ПОРАДИ «В ДОРОГУ» 
 Не забудьте взяти з собою купальний костюм або плавки. Часто в турах є можливість покупатися в 

природних водоймах (річка або озеро), а також відвідування сауни або басейну. 

  Якщо в турі є прогулянки по горах або сходження, ОБОВ'ЯЗКОВО мати з собою 2 пари взуття (кросівки 
або трекінгові черевики), зручний одяг спортивного типу, захист від дощу (дощовик або водонепроникну 
куртку), сонцезахисний крем і сонцезахисні окуляри, по можливості - трекінгові палки . 

  В осінньо-весняний період року на вершинах гір можлива наявність снігу, тому настійно рекомендуємо   
додатково мати з собою теплий одяг, шапку, рукавички, туристичні бахіли (по можливості). 

  Якщо у вас в програмі є СПЛАВ або РАФТИНГ, обов'язково мати з собою на сплаві змінне сухий одяг і  
взуття. 

  Просимо не забувати про дорожню аптечку, з урахуванням особистих потреб. Не завжди по дорозі є 
можливість оперативно знайти аптеку. Подбайте про себе і своє самопочуття наперед!  



 

 

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРМІНАЛ-А» 
По прибутті  до «Терміналу-А», будь ласка, очікуйте оголошення про початок реєстрації та посадки на Ваш тур. 
За час очікування свого туру Ви можете скористатися всіма послугами «Терміналу-А»: 
• Поснідати в бістро. 
• Зарядити свої гаджети. 
• Скористатися банкоматом і терміналами для поповнення рахунку. 
• Купити в магазині все необхідне в дорогу (воду в упаковках, наприклад). 
• Прихопити з собою в дорогу свіжі сандвічі в боксах. 
•Прийняти душ. 
• Скористатися безкоштовним Wi-Fi на всій території комплексу. 
• Скористатися послугами дитячої кімнати і більярдом. 
• Скористатися послугами паркування (якщо Ви приїхали на своїй машині). 
• Забронювати номер в готелі комплексу (рекомендовано для туристів, які відправляються зі Львова на наступний 
день після повернення з туру). 

 
СХЕМА ДОЇЗДУ ДО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРМІНАЛ-А» 
 

  



 

 

БЕЗКОШТОВНИЙ ТРАНСФЕР ДО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРМІНАЛ-А» 
До туристичного комплексу «Термінал-А» можна дістатися: 
• Безкоштовний трансфер для туристів компанії «Аккорд-тур» - це пасажирський автобус з містким багажним 
відділенням, який курсує згідно із затвердженим графіком за маршрутом: «залізничний вокзал Львова -« 
Термінал-А ». Графік трансферів складений з урахуванням часу прибуття більшості поїздів у Львові. Про 
потрібний Вам трансфер Ви можете дізнатися у гіда - організатора за 1 день до виїзду. Автобус з табличкою 
«Термінал-А» очікує туристів на парковці біля багажного відділення залізничного вокзалу. 
• Самостійно, скориставшись послугами таксі або на своєму автомобілі (дивіться карту доїзду вище). 
 
 З туристичного комплексу «Термінал-А» до «залізничного вокзалу Львова» можна дістатися: 
• Безкоштовний трансфер для туристів компанії «Аккорд-тур» - курсує згідно із затвердженим графіком за 
маршрутом: «Термінал-А» - «залізничний вокзал Львова». Як правило, він відправляється від «Терміналу-А» 
через 50-60 хвилин після повернення з туру. Будь ласка, при придбанні залізничних квитків враховуйте час на 
проїзд до залізничного вокзалу. 
• Самостійно, скориставшись послугами таксі або на своєму автомобілі (дивіться карту доїзду вище). 
 

МІСЦЕ ПОСАДКИ В АВТОБУС ДО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРМІНАЛ-А» 

 


