UKRAINA. SOSTINĖ KIJEVAS, SMALSUOLIAMS:
ČERNOBILIS–PRIPETĖ–LVOVAS
Programa:
Keliones vadovas – R. Jakutis
Data: 09.09, 10.21
Trukmė – 6d.5n.
1 diena. Anksti ryte (4.00 val. ) išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*04.00 – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
*04.15 – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė Lietuvos–Lenkijos keliais. Sustojate Liubline. Aplankote renesansinę pilį*, kurią 14 a.
pastatė Lenkijos karalius Kazimieras Didysis. Pilies Šv. Trejybės koplyčioje* buvo pasirašyta Liublino
unija. Laisvas laikas pietums. Tęsiame kelionę per Ukrainą. Apie 22-23 val. atvykstame į viešbutį
Rivnėje.

2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Kelionė į Ukrainos sostinę – Kijevą.
Kijevas yra vienas seniausių Rytų Europos miestų, įkurtas maždaug 5 a. ankstyvųjų rytų slavų
teritorijoje. Vėliau miestas tapo rytų slavų centru.
Apžvalginė ekskursija po Kijevą su vietiniu gidu*, istorijos mokslų daktaru Olegu Protenko*:
Aukso vartai, Sofijos soboras, Šv. Vladimiro cerkvė, universitetas, Operos ir baleto teatras, Šv.
Mikolajaus soboras, Šv Andriejaus cerkvė, Andriejevo gatvės nusileidimas, Bulgakovo namas.
14.00 val. pietūs restorane ”Puzata Chata”. 16.00 val. – Nepriklausomybės aikštė, pasivaikščiojimas
Kresčiatik gatve. Laisvas laikas. Apie 21 val. grįžtame į viešbutį.
Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Ankstyvi pusryčiai viešbutyje. 7.30 val. vykstame į Janukovičiaus vilą*. 11.00 val.
lankome Pečiorų luvrą*, Uspenės soborą, požemius.
14 val. pietūs restorane “Curskoe selo”.
15 val. paminklas “Motina Tėvynė”, karo muziejus. 18 val. ekskursija autobusu į Šv. Kirilo katedrą

(pakeliui Holokausto paminklas ). Katedroje apžiūrime Michailo Vrubelio freską. Laisvas laikas
savarankiškam paklaidžiojimui po Kijevą.
PASIŪLYMAS SMALSUOLIAMS **:
8.00 nuo viešbučio, vietiniu autobusu , vietinio gido-spec.darbuotojo-stalkerio lydimi, išvykstame į
Černobilį. Visi esame girdėję apie Černobilio atominės elektrinės avariją 1968 m balandį. Dėl didelės
radiacijos dozės po katastrofos nesuskaičiuojamas kiekis žmonių išgyveno įvairius susirgimus ir
ankstyvas mirtis. Aplankome Pripetės miestelį, kuris prieš sprogimą buvo pavyzdinis, miestelis vos
per naktį tapo tikriausiu košmaru-miestu vaiduokliu. Visi žmonės iš čia bėgo. Miestas liko
pasmerktas tūkstančiams metų vienatvės. Ekskursija po Pripetę ir uždarąją Černobilio zoną.
Pamatysite, kaip gamta sugrįžta į šią nelaimės vietą ir kaip ji užima viską aplink. Pamatysime tuščius
pastatus, apleistus daugiabučius, mokyklas, darželius autentiškus sovietinio gyvenimo atributus. Po
ekskursijos Į Kijevą sugrįžtame 19.00 val. ir prisijungiame prie likusios grupės. 20.30 plaukiame
laivu Dniepro upe. Apie 22 val. grįžtame nakvynei į viešbutį.

4 diena. Ankstyvi pusryčiai. Po pusryčių kelionė į Lvovą (apie 500 km). Atvykstame į Lvovą.
Pietaujame restorane “Mėsa ir tiesa”. 17 val. lankome Lyčiakovo kapines.
Apsigyvename viešbutyje. Vakare – teatralizuota ekskursija po Lvovą “Mistinis Lvovas”*(ekskursija
su fakelais, skambant viduramžių laikų muzikai, 8 aktoriai). Trukmė – 2 val. Apie 22 val. grįžtame į
viešbutį. Nakvynė viešbutyje.

5 diena. Pusryčiai. Ekskursija Lvove su vietiniu gidu: *Turgaus aikštė, Rotušė, Domininkonų, Šv.
Trejybės, Lotynų bažnyčios, Korniakto bokštas, Boinų koplyčia, itališkas kiemelis, Vaistinės muziejus,
Armėnų bažnyčia, Operos teatras.
13 val. pietūs šonkauliukų restorane. Laisvas laikas suvenyrams. Nakvynė viešbutyje.

6 diena. Pusryčiai. Kelionė į namus. Pakeliui – trumpas sustojimas Zamostėje. Pažintis su miestu.
Pietūs. Tęsiame kelionę per Lenkiją-Lietuvą. Vėlai naktį sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 299 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė komfortabiliu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas;
*5 nakvynės viešbutyje su pusryčiais.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Smalsuoliams 1 d. iš Kijevo į Pripetę ir Černobolio zoną. Ekskursija vietiniu transportu, vietinio gido
paslauga, pietūs, leidimai, specdraudimas – 135 Eur /žm., grupė 15-20 žm. -110 Eur /žm., grupė

25-30 žm. – 98 Eur žm.
*Gidas Kijeve – 3 Eur /žm. x 2 d.;
*Kijevas, Sofijos soboras – 100 UAH;
*Kijevas. Pečiorų lavra – 40UAH, požemiai – 100 UAH, Janukovičuiaus vila – 50 UAH, elektromobilis
Janukovičiaus viloje – 150 UAH;
*Kijevas plaukimas Dniepro upe – 150 UAH;
*Lvovas, teatralizuota vakarinė ekskursija „Mistinis Lvovas “ -100 Eur / grupei;
*Lvovas. Lyčiakovo kapinės -40 UAH;
*Gidas Lvove – 1200 UAH / grupei;
*Armėnų bažnyčia – 15 UAH, Boimų koplyčia – 30 UAH, Rotušė – 45 UAH;
*Senoji vaistinė – 30UAH, Itališkas kiemelis – 15 UAH, Roksolano apžvalgos aikštelė – 15 UAH;
*Pavalgymas restorane – apie 300-400 UAH;
*Liublinas, pilis. Bilietas – 10-15 PLN. Koplyčia Bilietas 10-15 PLN. Gidas grupei – 180 PLN.
Pastaba. Vykstant į Ukrainą, reikalingas galiojantis pasas ir sveikatos draudimas.
Ukrainos valiuta grivinas 1 Eur – 27.83 UAH. Ukrainos grivinų galima įsigyti Lenkijos-Ukrainos
pasienyje.
Mokamų objektų ir paslaugų kainos gali keistis. Asmeninėms išlaidoms – pagal savo poreikius ir
galimybes. Už mokamus objektus mokėti kortelėmis negalima.

Informacija /registracija tel.: 841399544, 864219000.

Datos:
Datos: 2019 10 21-2019 10 26
Trukme: 6d5n
Kaina: 299 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

