ЮМПЗ 2012
Обіжник для діяспори ч. 2
Мандрівки Україною (підчас 1-го етапу)
Мандрівка 1. Зі Львова через Закарпаття на Гуцульщину, Прикарпаттям через Сокіл до Львова – 7
днів. Виїзд орієнтовно 11 серпня
1-ий день. Збір групи 9-00. Виїзд – 9-30. Група відправляється з території Українського католицького
університету.
Львів – Стільсько – Стрий (обід) – Розгірче - поселення в готель – вечеря.
2-ий день. Сніданок – виїзд з готелю – переїзд в Тустань – Мукачево (обід) – Ужгород (вечеря) поселення
в готель.
3-ий день. Ужгород – с.Яноші (обід) – Берегово (вечеря) поселення в готель.
4-ий день. Урочище Джублик – Рахів - Яблуниця (Буковель) – (обід, вечеря) - поселення в готель.
5-ий день. Яремче (обід) – Луквиця (Чота крилатих) – Манява – Івано-Франківськ (вечеря) – поселення в
готель.
6-ий день. Івано-Франківськ – Сокіл – Осмолода (вечеря) - поселення в готель.
7-ий день. Вигода (карпатський трамвай) - Бубнище – Гошівський монастир – Моршин (обід) - Львів.
Мандрівка 2. Зі Львова через Тернопільщину далі Покуттям до Хотина і Камянця-Подільського,
Буковиною, Покуттям, Гуцульщиною, через Сокіл , Прикарпаття до Львова – 7 днів. Виїзд орієнтовно 12
серпня
1-ий день. Збір групи 9-00. Виїзд – 9-30. Група відправляється з території Українського католицького
університету.
Львів – Золочів (обід) – Тернопіль (вечеря) – поселення в готель.
2-ий день. Тернопіль – Камянець подільський(обід) – Хотин – Камянець – подільський (вечеря)
поселення в готель.
3-ий день. Чернівці – Вашківці (Музей – садиба Г. Гараса) – Коломия (обід) - Косів (вечеря) – поселення
в готель.
4-ий день. Яремче (обід) – Луквиця (Чота крилатих) – Манява – Івано-Франківськ (вечеря) – поселення в
готель. (об’єднання з Мандрівкою № 1)
5-ий день. Івано-Франківськ – Сокіл – Осмолода (вечеря) - поселення в готель. (спільна участь з
Мандрівкою № 1 в оглядинах Сокола).
6-ий день. Манява - Бубнище – Гошівський монастир – Моршин (вечеря) – поселення в готель
7-ий день. - Вигода (Карпатський трамвай) – Розгірче (обід) - Львів.
Мандрівка 3. Зі Львова через Тернопіль до Камянця-подільського – через Сокіл – Івано-Франківськ Галич –Львів. Тривалість - 4 дні.
Виїзд 14 серпня
1-ий день. Збір групи 9-00. Виїзд – 9-30. Група відправляється з території Українського католицького
університету.
Львів – Золочів (обід) – Тернопіль (вечеря) – поселення в готель.
2-ий день. Тернопіль – Камянець - подільський (обід) – Хотин – Кришталева Печера - Камянець –
подільський (вечеря) поселення в готель.
3-ий день. Івано-Франківськ – Сокіл – Івано-Франківськ (вечеря) - поселення в готель (спільна участь з
Мандрівкою № 1 та № 2 в оглядинах Сокола).
4-ий день. Івано-Франківськ - Галич (обід) – Львів (вечеря) – поселення в готель.

Мандрівка 4. З Києва – Наддніпрянщиною через Канів до Чигирина та Суботова, Правобережжям
через Умань до Камянця-Подільского. Далі Поділлям, Прикарпаттям через Соків до Львова. Тривалість 7
днів. Виїзд з Києва орієнтовно 10-11 серпня 2012року.

У зв’язку з тим, що всі маршрути зустрічаються на Соколі для спільних святкувань мандрівки
починаються в різний час!

Є можливість допомогти пластунам із добиранням до України, з авія перельотами.
Уже досягнуто попередніх домовленостей щодо отримання «пластового коридору» на авіяпереліт з ЗСА, Канади з можливістю визначення «твердої» вартості перельоту з головних летовищ
країн до Львова. Певним чином формування економічної ціни перельоту до Львова зупиняється тим
фактом що летовище Львів зараз перебуває в будівництві (не працює на повну потужність) і ми
можемо очікувати формування ціни провідних авіякомпаній до Львова в грудні 2011 року.
Станом на сьогоднішній день переліт в серпні 2012 року з Ню-Йорку до Львова становить
10 950 грн. ($1360 ам.) , а наприклад з Торонто до Львова – 11 590 грн. ($1440 ам.).
При умові формуванні групових заявок ми очікуємо реальне зменшення вартості перельоту.
Тож запрошуємо до замовлення квитків!

Служба зустрічі.
На сьогодні розроблено варіянти трансферів з летовища м. Львова, а також Залізничного
вокзалу (у випадку прильоту гостей в Київ чи інші міста). Плянуємо запровадити два варіянти
трансферу: «Пластовий квиток» (авіяпереліт до Львова) і звичайний. Вартість трансферу з летовища
м. Львів при умові купівлі «Пластового квитка» буде становитиме 1 грн., вартість звичайного
трансферу: з летовища – 85 грн. ($10,5 ам.), з залізничного вокзалу 80 грн. ($10 ам.) з особи. Окрім
того добровольці (волонтери) 100 ліття будуть також задіяні в питаннях трансферу гостей та
учасників ЮМПЗ.
Також хочемо, щоб усі гості, при потребі, були забезпеченні мобільними телефонами
(стандарту GSM) з передплаченими карточками зв’язку (вартість телефону з стартовим балансом 150
грн. становить 350 грн. (орієнтовно $45 ам.). – Ці пакети ми можемо придбати і надати гостям як
тільки вони ступлять на землю України. Зв'язок між абонентами даного тарифного пляну буде
безкоштовний за умови позитивного балянсу на рахунку.

Можливо замовлення проживання.
Уже практично визначено готелі м. Львова для поселення гостей на весь час перебування. Усі
готелі передбачають харчування по системі ВВ чи НВ. Орієнтовна вартість проживання в Львівських
готелях лежить в межах 240-600 грн ($30-70). 1 особа в двомісному номері за добу.
Час добирання до місця ЮМПЗ громадським транспортом з центру міста не перевищує 35-40
хв.
Ті, хто хоче проживати на території ЮМПЗ в комфортних кімнатах під час святкування, де
зазвичай проживають семінаристи, повинні це вказати в реєстраційній анкеті. Кількість місць для
проживання – обмежена. Вартість проживання 1 особа в двомісному номері 100 грн. за добу.

Орієнтовні суми, які слід буде оплатити як вкладку за участь у цих мандрівках.
Вартість подорожей за вищеописаними чотирма маршрутами коливатиметься в межах $235-270
ам. Гості матимуть у розпорядженні комфортні 40-місні автобуси з кондиціонерами. У вартість

мандрівки буде включено проїзд, проживання у готелях по маршруту, сніданки, вечері, супровід
професійного гіда, супровід організаторів святкування 100-ліття Пласту (2-3 особи), страхування на
весь час перебування в мандрівці. Ціна сформована на групу 40 людей в автобусі, і у випадку іншої
кількости людей в групі ціна може коливатися.
Для визначення точної вартости авіяквитків, вартости проживання, трансферу та харчування
необхідно отримати від організаторів координати всіх попередньо оголошених осіб для проведення
конкретної переписки з метою визначення потреб кожної особи в Україні. Таким чином працівники
фірми сконтактуються з бажаючими і перекладуть на себе великий шматок організаційної роботи.
Інший можливий варіянт розміщення буде зручніший для гостей, які будуть приїжджати
сім’ями. Мова йде про проживання у квартирах (апартаментах) на 2-6 осіб, які знаходяться в центрі
Львова. Вартість таких апартаментів становитиме в межах 400-700 грн. за добу (за 2-4 осіб), що
становить $50-90 ам.
Слід зазначити, що вартість готелів, а також вартість авіяквитків буде залежати також від
якнайшвидшого повідомлення нашої сторони (тобто гостей) про точну кількість гостей. Тому я би
порадив нашим друзям з-за кордону швидше зголошуватися.

Яким чином можна зареєструватись до участі в цих мандрівках.
В подальшому ми зобов’язуємося більш детально зосередитися на переліку готелів,
апартаментів та гостелів які зможуть забезпечити проведення свята. Всі дані по оголошених
ми отримуємо електронно і в скорому часі прошу очікувати від нас супер пропозиції які
будуть розіслані електронною поштою всім попередньо зголошеним, а також будуть
розміщуватись інформаційні вісники.
Відповідальний за мандрівки Назар Сивуляк:
+38-067-334-84-13
Е-поштова адреса - nazar.syvulyak@gmail.com

Щоб зголоситися на мандрівку, виповніть Зголошення
на ЮМПЗ 2012 .
Члени УСП: Щоб зголоситися на мандрівку, треба
виповнити анкету зголошення як член УПС.

