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Dzień 1.  29.09.2021   

Wyjazd z Krakowa o godz. 15.00. Przejazd nocny na Ukrainę.  

  

Dzień 2.  30.09.2021   

W godzinach porannych przerwa na poranną toaletę oraz śniadanie (we własnym zakresie). 

Ciąg dalszy podróży. Przyjazd do Kijowa ok. godz. 11.00. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

Zobaczymy m.in. Sobór Mądrości Bożej - Sofijski,  we wnętrzu zachwyca m.in. sześciometrowa 

mozaika Oranta, która ukazuje Matkę Boską, podziwiać będziemy pochodzące z XI i XII 

wieku mozaiki i freski, Monaster o Złotych Kopułach, Sobór św. Andrzeja,  Dom Bułhakowa, Sobór 

św. Włodzimierza - Sobór zbudowany dla uczczenia 900 rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej, Złota 

Brama - średniowieczna brama wjazdowa do kijowskiego grodu Jarosława, budynek Opery 

Narodowej. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

  

Dzień 3.  01.10.2021  

Śniadanie, przejazd do przejazd do Czarnobyla.  Wizyta w strefie wykluczenia, gdzie 30 lat 

temu doszło do wybuchu reaktora elektrowni jądrowej, największej katastrofy spowodowanej 

przez człowieka w XX wieku. Czas stanął tu w miejscu 26 kwietnia 1986 roku, kiedy zniszczony został 

4. blok energetyczny elektrowni jądrowej i wyrzucił w atmosferę setki ton radioaktywnych 

materiałów. Miejsce, w którym kiedyś mieszkali, żyli, pracowali ludzie – obecnie wymarłe, 

zarośnięte trawą. Zobaczymy m.in. punkt kontrolny “Dityatki”, punkt kontrolny “Lewiew” wraz z 

wsią Kopaci, gdzie znajduje się m. in. przedszkole z opuszczonymi pokojami i zabawkami. 

Elektrownia atomowe - gdzie z odległości 150 metrów zobaczymy epicentrum eksplozji! „Czarna 

Perła” – spacer po mieście Prypeć, z czarnym lasem, który przyjął pierwszą falę radioaktywnej 

energii, parkiem rozrywki, gdzie zobaczymy diabelski, młyn karuzele, kawiarnia Prypeć z resztkami 

mebli, sekretna fabryka Jupiter!  Zobaczymy niedokończone bloki energetyczne nr 5 i nr 6  (na 

zewnątrz), niedokończone wieże chłodnicze, opuszczoną bazę eksperymentalną radiobiologii, 

sztuczny staw chłodniczy elektrowni atomowej i nie tylko! Następnie budynek administracji radaru 

Duga. W trakcie zwiedzanie przerwa na obiad.  W godzinach wieczornych powrót do hotelu, nocleg.  
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Dzień 4.  02.10.2021   

Śniadanie, przejazd do centrum Kijowa. Ciąg dalszy zwiedzania Kijowa. Zobaczymy m.in. 

Park Sławy, Pomnik Nieznanego Żołnierza , Ławra Kijowsko - Peczerska (zabytek klasy UNESCO) o 

charakterystycznych złotych kopułach, Pałac Prezydencki, Pomnik Matki Ojczyzny. Spacer 

reprezentacyjną dzielnicą - Lipki.  Następnie czas wolny na obiad (we własnym zakresie). W 

godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.   

  

Dzień 5.  03.10.2021  

Powrót do Krakowa około godz. 11.00.  

  

Cena: 400 zł + 250 euro  - grupa 25 osób!    

 

Cena zawiera:  

•  przejazd autokarem,  

•  opieka pilota/przewodnika   

•  2 noclegów z wyżywieniem HB ( śniadanie i obiadokolacja),  

•  ubezpieczenie NNW, KL  

•  Składka na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny),  

•  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Sobór Mądrości Bożej, Czarnobyl (zwiedzanie + obiad).  

  

Cena nie zawiera:  

• Obiad 4 dnia wyjazdu.   

  

  

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może 

wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc.  

 

Wymagany paszport ważny min 180 dni w chwili wyjazdu! 

 

 

 

 

 

 


