Karpaty Magiczne
Podróż wielodniowa w Ukraińskie Karpaty (7 dni)
Co może być lepsze od świeżego powietrza, wspaniałych krajobrazów, wycieczek przez góry zalesione, miłowania terenem
ukraińskim z wysokości 2061 metrów. Co może być bardziej zachwycającym, niż dowiedzieć się o życiu codziennym jednej z
najciekawszej grupy etnicznej w Ukrainie – hucułów, znanych swoimi tańcami, pieśniami oraz tradycyjną huculską kuchnią. Myślimy,
że Ty wykorzystasz taką możliwość żeby realizować taką wyprawę. Wszystko co potrzebne zrobić, to tylko zdecydować się na to!
Sezonowość: maj -październik
PROGRAM
Dzień pierwszy, Kijów
Przylot/przyjazd do Kijowa. Spotkanie z pilotem na lotnisku/dworcu kolejowym.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Uroczysta kolacja, prezentacja podróży.
Dzień drugi, Kijów

Śniadanie
Wycieczka:
 Autobusowo – piesza wycieczka po historycznych miejscach Kijowa (Złota Brama, Katedra Sofijska, Katedra św.
Wołodymyra, Katedra św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, Cerkiew św. Andrzeja. Wycieczka Zejściem Andrzejowskim
gdzie można kupić ciekawe pamiątki ukraińskie).
Obiad (opcjonalnie).
 Wycieczka do muzeum - rezerwatu “Ławra Pieczerska” (zwiedzanie klasztornych jaskiń oraz kompleksu rezerwatu
historycznego ).
 Wycieczka historyczną częścią Lipek (budynek Parlamentu, Pałac i park Mariiński, Chreszczatyk, Majdan Niepodległości).
Kolacja.
Zwiedzanie teatrów (teatr opery, filharmonia), klubów, dyskotek (opcjonalnie).
Przejazd nocnym pociągiem do Iwano – Frankowska.
Dzień trzeci, Iwano - Frankowsk – Jaremcze

Śniadanie
 Iwano - Frankowsk (kościół kolegialny Najświętszej Marii Panny, kolegium jezuitów, kościół Ormiański, Katedra Świętego
Zmartwychwstania, plac miejski, pomnik I. Franku, A. Mickiewiczu, S. Banderze inne).
 Jaremcze (wodospad „Probij” na rzeczce Prut, rynek Huculski).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.

Dzień czwarty, Jaremcze – Worochta

Śniadanie
Wycieczka
 Karpacki Park Narodowy (wycieczka do serca Karpat, zwiedzanie centrum informacji).
 Wspinanie na górę Howerla (najwyższa góra Ukrainy – 2061 metr nad poziomem morza. Z Howerli można miłować się
panoramowanymi krajobrazami najwyższej górskiej miejscowości Ukraińskich Karpat – Czarnogóra, Swydowiec, Gorgany. Dobrze
widać doliny, zabawkowe budynki na stronie Iwano - Frankowska i Zakarpacia. Zmożesz zobaczyć ślady granicy słowacko –
polskiej, która była tutaj w pierwszej połowie XIX w. – zostały zachowane słupy przygraniczne).
Zakwaterowanie w hotelu.
Etno – kolacja z potrawami karpackimi i ukraińskimi.
Dzień piąty, Karpaty

Śniadanie
Cały dzień wolny.
Za wyborem:
 Rozrywki w Jaremcze (jazda konna, jazda na rowerze, rafting, jumping, kajaking inne).
 Zwiedzanie skał Dowbusza (unikalny klaster skał około Jaremcze, gdzie według legendy ukrywał się huculski przewodnik
Oleksa Dowbusz).
 Wycieczka do wodospadu „Łzy Dziewczęce” (zwiedzanie malowniczego wodospadu na rzeczce Żonka).
 Wycieczka do miejsc odsłonięcia fliszu karpackiego (kompleks skał utworzony przez skały osadowe w ciągu kilku milionów
lat).
Kolacja.
Dzień szósty, Worochta – Kołomyja – Iwano – Frankowsk

Śniadanie
Wycieczka
 Kołomyja (jedyny na świecie Muzeum Pisanka, muzeum sztuki ludowej Huculszczyzny oraz Pokucia, ratusz).
 Majster -klasy pisankarstwa (tradycyjne malowanie jajek Wielkanocnych)
Przyjazd do Iwano – Frankowska.
Czas wolny.

Przejazd pociągiem nocnym do Kijowa.
Dzień siódmy, Kijów
Śniadanie
Czas wony
Transfer na lotnisko / dworzec.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści podróży.
Minimalna liczba osób dla podróży – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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