
 

KIJÓW 
29.09-03.10.2013 

 
1. DZIEŃ, 29.09. 
6.00 Zamość/Lublin – spotkanie uczestników i wyjazd na trasę  
Przejazd w kierunku przejścia granicznego Dorohusk/Jagodzin, 
przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Przejazd do Kijowa, 
obiadokolacja na trasie, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

2. DZIEŃ, 30.09. 
Śniadanie. 
Całodzienna wizyta na wystawie Apimondia. Obiadokolacja, nocleg. 
 
3. DZIEŃ, 01.10. 
Śniadanie.  
Całodzienne zwiedzanie, m.in. Górne Miasto: Sobór św. Zofii (wpisany na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO), Monaster o Złotych Kopułach – perła baroku ukraińskiego, Zjazd św. Andrzeja - jedna 
z najstarszych ulic Kijowa, przy ktorej znajdują się liczne, galerie i kramy tworcow ludowych, Dom 
Bułhakowa. Sobor św. Włodzimierza, Złota Brama. Obejrzenie budynku Opery, Uniwersytetu i świątyni 
karaimskiej – kenesy. Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. DZIEŃ, 02.10. 
Śniadanie. 
Ciąg dalszy zwiedzania Kijowa m.in.: Ławra Kijowsko-Peczerska, Pomnik Matki Ojczyzny, Muzeum Wielkiego 
Głodu, Park Sławy. Spacer elitarną dzielnicą – Lipki (Parlament, Administracja Prezydenta, Dom z 
Chimerami) Spacer po Chreszczatiku – reprezentacyjnej ulicy miasta, Majdan Niezależności. Rejs statkiem 
po Dnieprze. Obiadokolacja, nocleg. 
 
5. DZIEŃ 03.10. 
Śniadanie, wykwaterowanie. 
Wyjazd w drogę powrotną. Możliwość zwiedzania Łucka - spacer po Starym Mieście, zwiedzanie - katedra 
Św. Trójcy (wczesny barok), klasztor Trynitarzy, zamek Księcia Lubarta, wieża bramna Książąt 
Czartoryskich. Opcjonalnie zamiast zwiedzania Łucka wizyta w pasiecie (do uzgodnienia). Obiadokolacja. 
Powrót do Lublina w godzinach nocnych.  
 
CENA: 810 zł/os. dla grupy 35 uczestników 
            855 zł/os. dla grupy 30 uczestników 
            930 zł/os. dla grupy 25 uczestników 
             990 zł/os. dla grupy 20 uczestników 
 
 
W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
• transport autokarem klasy turystycznej; 
• 4 noclegi w hotelu o standardzie**/*** (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami); 
• wyżywienie jak w programie (4x śniadanie, 5x obiadokolacja); 
• opiekę pilota; 
• usługi polskojęzycznego przewodnika w Kijowie i Łucku; 
• opłaty graniczne i miejscowe; 
• ubezpieczenie NNW, KL. 
 
UWAGA! 
• cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów  i rejsu po Dnieprze (około 50 zł/os.); 
• cena została skalkulowana dla grupy 20-35 uczestników. W przypadku udziału innej liczby uczestników cena może 
ulec zmianie; 
• każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport; 
• program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie. 


