Podróż młodzieżowa
Wielodniowa kombinowana podróż po Ukrainie (10 dni)
Oferujemy niezwykłą oraz zachwycającą podróż w świat unikalnej przyrody ukraińskiej, historii oraz architektury: zamki oraz
pałace, cerkwie oraz klasztory, skały oraz wodospady, tajemnicze oraz unikalne jaskinie, szczyty Karpat Ukraińskich. Udział w
zaproponowanej podróży cofnie nas na kilka stuleci do tyłu przy odwiedzaniu średniowiecznego Lwowa, znanych twierdzy Chocimia
oraz Kamieńca-Podolskiego. Zanurzymy się na sto milionów lat w historię Ziemi, gdy podczas spływu na turystycznych rowerach
wodnych będziemy oglądać geologiczne odsłonięcia kanionu Dniestrowskiego.
Sezon: maj-październik

PROGRAM
1 dzień, Kijów
Przylot/przyjazd do Kijowa. Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku/dworcu kolejowym.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Świąteczna kolacja, prezentacja podróży.
2 dzień, Kijów
Śniadanie.
Wycieczka:

Ogólna autobusowo-piesza wycieczka po historycznych dzielnicach Kijowa (Złota Brama, Sobór Św. Sofii, Sobór Św.
Wołodymyra, Sobór Złotowierzchy Św. Mychaiła, Andrijiwska Cerkiew. Spacer przez Andrijiwski Uzwiz (dawna ulica Kijowa),
gdzie można nabyć ciekawe ukraińskie upominki).
Obiad (do wyboru).

Wycieczka do muzeum-rezerwatu „Ławra Kijowsko-Peczerska” (zwiedzanie jaskiń klasztornych oraz kompleksu
rezerwatu historycznego).

Wycieczka przez historyczną część Lipek (budynek parlamentu, Marijinski Pałac oraz Park, Chreszcztyk, Plac
Niepodległości – Majdan Nezałeżnosti).
Kolacja.
Odwiedzanie teatrów (Opera, Filharmonia), klubów, dyskotek (do wyboru).
Przejazd nocnym pociągiem do Lwowa.
3 dzień, Lwów
Śniadanie.

Wycieczka po Lwowie (zespół placu Rynkowego, dzielnice ormiańska, ruska oraz żydowska, Opera Lwowska, zabytki
religijne oraz pomniki).
Zakwaterowanie w hotelu.
Czas wolny (do wyboru – odwiedzanie muzeów, wystaw, znanych knajp, teatrów, klubów).
Kolacja.
4 dzień, Lwów-Iwano-Frankowsk-Jaremcze
Śniadanie.
Wycieczka:

Iwano-Frankowsk (kościół kolegiacki Najświętszej Marii Panny, Kolegium Jezuickie, Kościół Ormiański, Katedra Świętego
Zmartwychwstania, skwer miejski, pomniki I. France, A. Mickiewiczu, S. Banderze oraz innym).

Jaremcze (wodospad „Probij” nad rzeką Prut, Targ Huculski).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
5 dzień, Jaremcze-Worochta
Śniadanie.
Wycieczka:

Karpacki Narodowy Park Przyrodniczy (wędrówka do serca Karpat, odwiedziny centrum informacyjnego).

Wspinanie się na Howerłę (najwyższa góra Ukrainy – 2061 m nad poziomem morza. Z Howerły widać wymiarowe
krajobrazy na najwyższe pasma górskie Karpat Ukraiński – Czarnogóra, Swydowiec, Horhany. Dobrze widać doliny, niby

zabawkowe domki po Iwano-Frankiwskiej oraz Zakarpackiej stronach. Będzie można obejrzeć ślady granicy słowacko-polskiej,
która znajdowała się tutaj w XIX wieku – zachowane są graniczne słupki).
W przypadku złej pogody, oferujemy inny wariant:

Atrakcje w Jaremczu (jazda konna, jazda na rowerze, rafting, jeaping, kajaki etc.)

Zwiedzanie skał Dowbusza (unikalne zgromadzenie skał w pobliżu Jaremcza, gdzie według legendy przechowywał się
hycylski przewódca Ołeksa Dowbusz).

Spacer do wodospadu „Dziewczęce łzy” (zwiedzanie malowniczego wodospadu nad rzeką Żonka).

Spacer do miejsc odsłonięcia karpackiego fliszu (kompleks minerałów górskich stworzonych z osadowych minerałów w
ciągu milionów lat).
Kolacja.
6 dzień, Worochta-Kołomyja
Śniadanie.
Wycieczka:

Kołomyja (jedyne na świecie „Muzeum pisanka”, Muzeum Sztuki Lidowej Huculszczyzny oraz Pokucia, ratusz).

Warsztaty i pisankarstwa (tradycyjne malowanie jajek Wielkanocnych).
Przyjazd do rzeki Dniestr.
Zakwaterowanie w namiotach.
Czas wolny.
7 dzień, spływ po rzece Dniestr
Śniadanie.

Początek wodnej części podróży (instruktaż z bezpieczeństwa na wodzie, trenowania, spływ).

Obejrzenie krajobrazów Dniestra (podróż na turystycznych rowerach wodnych w kanionie rzeki: malownicze krajobrazy,
urwiste, skaliste czy leśne brzegi o wysokości do 200 m, unikalne trawertynowe skały oraz odsłonięcia geologiczne, jaskienie
oraz groty ze śladami obecności człowieka, wodospady, malownicze wyspy).
Postój. (za życzeniem - rybołóstwo).
Nocleg w namiotach.
Kolacja.
8 dzień, spływ po rzece Dniestr
Śniadanie.

Wodna część podróży – cd. (zapoznanie się z zabytkami przyrody, historii, architektury oraz etnografii – cd.)
Zakończenie spływu.
Nocleg w namiotach.
Kolacja.
9 dzień, jaskienie
Śniadanie.
Wycieczka:

Jaskienia-muzeum „Werteba” (zabytek geologiczny oraz archeologiczny o państwowym znaczeniu, w którym ujawniono
ślady przebywania Trypilców).

Jaskienia „Młynky” (trzygodzinna podróż po labiryntach jaskini, długość ogólna której wynosi ok. 25 km, ona jest ciekawa
dużymi krystałami oraz dużymi bryłami płytowego gipsu, stałaktytami, dziesiątkami wejść oraz sal).
Przyjazd do Borszczowa.
Zakwaterowanie w hotelu.
Czas wolny.
10 dzień, Chocim-Kamieniec-Podolski
Śniadanie.
Wycieczka:

Twierdza Chocimska XIII-XIX wieku (jedna z najlepiej zachowanych budowli nad Dniestrem, która jest na liście siedmiu
najlepszych zabytków historyczno-kulturowych, wyznaczonych podczas Ogólnoukraińskiej akcji „7 cudów Ukrainy”)

Kamieniec-Podolski (kompleks historyczno-architekturny Starego miasta: Kościół Katedralny, Ratusz Miejski, Polska oraz
Ruska Bramy, Kościół Dominikański, Most Turecki, Kościół Trynitariów, Cerkiew Piotropawłowska, Polskai oraz Ormiański
place targowe, twierdza).
Kolacja.
Przejazd nocnym pociągiem do Kijowa.
11 dzień, Kijów
Śniadanie.
Czas wolny.
Wyjazd na lotnisko / dworzec kolejowy
Organizator nadaje:
usługi transportowe oraz przewozy;

-

zakwaterowanie w hotelu (numery dwupokojowe z wygodami);
wyżywienie (śniadania oraz kolacje);
towarzyszenie przewodnika;
ubezpieczenie;
usługi organizacyjne (usługi firmy).

W wartość nie wchodzi:
-

obiady;
przyjazd/wyjazd z Kijowa;
bilety do muzeów.

Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmiany ogólnej treści podróży
Minimalna grupa dla obsługiwania wyjazdu – 10 osób
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