Czarnobyl
Program turystyczny do Czarnobylu (1 dzień)
Katastrofa w Czarnobylu wstrząsnęła cały świat i podzieliła historię Ukrainy na dwa okresy: do i po Czarnobylu. Skutki
największej na świecie katastrofy w życiu człowieka będą odczuwali przez długi okres czasu pokolenia we współczesnym świecie i w
przyszłości. O Czarnobylu jest dużo napisano i omówiono, jednak warto zobaczyć to miejsce z którego wszystko się zaczęło.
Młode miasto, któremu zabrakło czasu aby rozkwitnąć, zarośnięte domy, technika, która nigdy więcej nie będzie działać,
ziemia, owoce które nikt więcej nie zje, stawy i lasy, gdzie nie ma turystów, tutaj czas się zatrzymał ...

Sezonowość: cały rok

PROGRAM
08:30 Wyjazd z Kijowa do Czarnobyla.
10:30-11:00 Przekroczenie przejscia specjalnego "Dytiatky" do strefy 30-kilometrowej. Kontrola paszportow I ubiezpieczen,
otzrymanie informacji od administracji Czarnobyla.
11:30-14:00 Zwiedzanie: 10-kilometrowa strefa Czarnobyla (pomnik strażaków), "martwa wies" Kopaczi, ogladanie z punktu
widokoego reaktora (sarkofagu), przejazd do "martwego miasta" Prypec, punkt ogladania obiektu radiolokacyjnego
"Czarnobyl-2". Przejazd przez przejscie specjalne "Leliw" (kontrola dozymetryczna), miasto Czarnobyl.
14:00 Zwiedzanie wsi w strefie 30 km, spotkanie z osobami żyjącymi w strefie.
15:00 Zwiedzanie miasta Czarnobyl (Cerkiew Sw.Illi, memorial poleglym, "cmentarz" techniki wojskowej, ktora brala udzial w
likwidacji awarii).
16:00 Obiad w Czrnobylu (gwarantowane ekologicznie czyste produkty)
16:45 Odjazd z miasta Czarnobyl
17:00 Przejazd przez przejscie specjalne "Dytiatky"
19:00 Przyjazd do Kijowa
Zakończenie programu.
Wartość programu na 1 osobę: (w EURO)

Wartość za osobę

grupa 16 osób

grupa 30 osób

grupa 46 osób

94 euro

83 euro

77 euro

Organizator zabezpiecza:
- transport;
- usługi przewodnika;
- wycieczka i obiad w Czarnobylu;
- usługi organizacyjne.
Uwaga !
1. Wszyscy turyści muszą mieć powyżej 18 lat, nie mieć medycznych przeciwwskazań do zwiedzania obszar wysokiego
promieniowania.
2. Nie są akceptowane osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków albo z objawami kaca.
3. Pod czas wycieczki jest surowo zabronione spożywanie alkoholu i narkotyków.
4. Zabroniono przywozić do Strefy jakąkolwiek broń.
5. Odzież powinna być szczelna, maksymalnie zamknięta, z długimi rękawami. Obuwie zamknięte, zalecano na grubiej
podeszwie.

6.
7.
8.

Nie dopuszczalne są osoby w szortach, spódnicach, z obuwiem otwartym, z odzieżą na krótki rękaw.
Wjazd do Strefy pozwolono osobom tylko z paszportem.
Wniosek o zorganizowaniu wycieczki należy podać nie mniej niż za 10 dni roboczych do daty wycieczki (we wniosku
należy podać imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i numer paszportu).

Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści podróży
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