
Величний Казахстан 
 
7 днів – 885 доларів 
Київ – Алмати – Кольсайські озера (с. Сати) – озеро Каїнди – озеро Іссик – Алмати – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелі; ранній заїзд, доплата за сингл 200 
доларів 
Трансфери за програмою; 
Харчування за програмою; 
Екологічні збори; 
Послуги гіда, вхідні квитки; за програмою 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 
Медичне страхування; 
Covid-тест; 
Додаткове харчування; 
Особисті витрати; алкогольні напої 
 

 
 
День 1, сніданок Київ – Алмати 
Виліт 24.10. Прибуття в Алмати 25.10 о 5:55. Зустріч із гідом, трансфер у готель. Розміщення (ранній заїзд). 
Сніданок у готелі. Вільний час. 
13:00 Екскурсія "Найкращі місця Алмати: гори" (тривалість 5 годин). 
Повернення в готель близько 18:00. Відпочинок. Ніч у готелі. 
 
День 2, сніданок, обід, вечеря Алмати – Кольсайські озера (с. Сати) – озеро Каїнди 
Сніданок у готелі. Відправлення з Алмати о 8:00. Прибуття до Кольсайських озер близько 12:00. Обід. 
Переїзд на озеро Каїнди. Екскурсія. 
Повернення до Кольсайських озер, розміщення в гостьовому будинку в селі Сати. 
Вечеря, відпочинок. Ніч у гостьовому будинку. 
 
День 3, сніданок, обід, вечеря Кольсайські озера 
Сніданок у гостьовому будинку.  
8:00 Виїзд до озера Кольсай-1. Трекінг (7 км в одну сторону, 3,5 години шляху в один бік) від озера Кольсай-
1 (1818 метрів над рівнем моря) до озера Кольсай-2 (2250 метрів над рівнем моря) – і назад. 
Пікнік на природі біля холодного і кристально чистого озера в оточенні мальовничих гірських вершин. У 
другій половині дня – повернення до озера Кольсай-1 і переїзд у селище Сати. 
Вечеря і ніч у гостьовому будинку. 
 
День 4, сніданок, обід Кольсайські озера – Алмати 
Сніданок. 
9:00 Виїзд в Алмати. По дорозі відвідування Чаринського каньйону. Екскурсія в "Долину Замків". 
Повернення назад до початку каньйону, подорож в Алмати, з орієнтовним часом прибуття до початкового 
місця збору о 19:00. Ніч у готелі. 
 
День 5, сніданок, обід Алмати – озеро Іссик 
Сніданок у готелі.11:00 Екскурсія "Озеро Іссик" (тривалість 7 годин). 
Пікнік і вільний час для відпочинку на природі. Повернення в Алмати близько 18:00. Ніч у готелі. 
 
День 6, сніданок Алмати 
Сніданок у готелі. Вільний час. 
Екскурсія "Найкращі місця Алмати: місто" (тривалість 3 години). Ніч у готелі. 
 
День 7, сніданок Алмати – Київ 
Сніданок у готелі. Звільнення номерів не пізніше 12:00. Вільний час. 
О 15:30 трансфер в аеропорт. Виліт о 18:50. Повернення в Україну. 
 
Додаткова інформація 
Проживання в готелі Voyage 
Польотні дані: 
Виліт  28.04.2021 22:05, прибуття 29.04 05:55 
Назад  05.05.2021 18:50 21:05 
Вартіість авіаквитка 420 доларів з багажем 
*У разі, якщо деякі місця тур-програми закрито для відвідування, будуть запропоновані інші альтернативи. 
 

http://voyage-hotel.kz/

