UKRAINA

City break
CENA OD

NOWOŚĆ

KIJÓW

1399 zł

PORTY WYLOTU GDN • KTW • LUZ • POZ • WAW • WRO

★ ★ ★ HOTEL

W PROGRAMIE:

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu od
ścisłego centrum Kijowa, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele oferują
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego,
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL,
NNW, CHP i bagaż)
KOSZTY DODATKOWE:
• 40-50 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska oraz bus)
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
WAŻNE INFORMACJE:
Do wjazdu na Ukrainę niezbędny jest ważny paszport
(nie ma możliwości wjazdu na dowód osobisty!).
Szczegóły na www.matimpex.pl
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DNI

Ławra Peczerska
Sobór Sofijski
Muzeum Bułhakowa
Willa Janukowycza
Kijowski Majdan
Rejs po Dnieprze

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Kijowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Kijowa.
W programie m.in.:
• Wpisana na listę UNESCO Ławra Kijowsko-Peczerska
– monastyr cerkwi moskiewskiej o charakterystycznych
złotych kopułach. Zwiedzanie Górnej Ławry z Soborem
Uspieńskim oraz spacer po przykościelnych sadach.
Dla chętnych wejście na dzwonnicę, z której roztacza
się wspaniały widok na miasto i Dniepr (ok. 1,5 €).
Zwiedzanie Dolnej Ławry – spacer przez Peczery, czyli
jaskinie, w których pochowani są lokalni święci i klasztorni dostojnicy
• Położony na wzgórzu kolosalny Pomnik Matki Ojczyzny
wzniesiony na pamiątkę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
• Plac Kontraktowy – centrum dzielnicy Padół, która przez
kilka wieków była sercem miasta; spacer przez jedną
z najbardziej znanych ulic Khreshchatyk aż do Majdanu
Niezależności, który był świadkiem wielu uroczystości,
a także walk o niepodległość, spacer po uliczkach otaczających plac, Skwer Iwana Franka z zabytkowymi budynkami,
wizyta w Krainie Czekolady – najpiękniej zaaranżowanym
sklepie ze słodyczami w Kijowie
• Andrijewski Uzwiz – najbardziej urokliwa uliczka Kijowa,
przy której znajduje się mnóstwo sklepików z rękodziełem,
domki z XIX wieku, unikalne Muzeum Jednej Ulicy oraz
niewielkie Muzeum Bułhakowa, stworzone w domu,
w którym mieszkał słynny pisarz; Peizhazhna Aleia –
artystyczna alejka pełna kolorowych dzieł sztuki ulicznej;
wizyta w Cerkwi św. Andrzeja; przejażdżka funikolarem
na Plac Pocztowy
• Wpisany na listę UNESCO tysiącletni Sobór Sofijski,
zbudowany dla uczczenia chrztu Rusi Kijowskiej

wow :)
Słynny miecz Bolesława Chrobrego i jeden
z największych polskich skarbów, czyli Szczerbiec,
zyskał swą legendarną nazwę właśnie w Kijowie.
To tutaj, próbując zdobyć najważniejsze miasto
Rusi Kijowskiej, nasz król wyszczerbił swój miecz
na murach Złotej Bramy!

– zwiedzanie świątyni, zdobionej w niepowtarzalnym
stylu baroku ukraińskiego; Plac Sofijski z pomnikiem
konnym hetmana Chmielnickiego
• Złota Brama – dawna brama wjazdowa do miasta, na której
ponoć sam Bolesław Chrobry wyszczerbił swój miecz
• Odbudowany Sobór Michajłowski o lazurowych ścianach
i złotych kopułach
• Dla chętnych rejs stateczkiem po Dnieprze, podczas
którego będzie można podziwiać najpiękniejsze zabytki
Kijowa z perspektywy rzeki (ok. 5 €); jeśli pogoda pozwoli –
krótki czas wolny na jednej z plaż nad Dnieprem, z których
słynie miasto
• Wycieczka do Mezhyhiryi – dawnej willi prezydenta
Janukowycza, dziś znanej jako Muzeum Korupcji
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego barszczu
ukraińskiego czy zupy zwanej solianką, warenyków podawanych z kwaśną śmietaną, ukraińskiego chleba oraz
kijowskich tortów i bombonierek.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Kijowie to ok. 8-10 €). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

Terminy i ceny na www.matimpex.pl

KIJÓW

TERMINY I CENY

Wylot z WARSZAWY
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

2018-04-20 - 2018-04-23

4

FM - first minute

1399 zł

2018-05-18 - 2018-05-21

4

FM - first minute

1399 zł

2018-06-15 - 2018-06-18

4

FM - first minute

1399 zł

2018-07-13 - 2018-07-16

4

FM - first minute

1399 zł

2018-08-10 - 2018-08-13

4

FM - first minute

1399 zł

2018-09-14 - 2018-09-17

4

FM - first minute

1399 zł

2018-10-12 - 2018-10-15

4

FM - first minute

1399 zł
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2018-06-15 - 2018-06-18

4
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2018-07-13 - 2018-07-16
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1399 zł

Wylot z GDAŃSKA
termin

cena od osoby

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna.

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89 539 01 01
t r a ve l a n d @ t r a ve la n d . c o m . p l

www.traveland.com.pl

