
 

 

Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie 

serdecznie zaprasza na niecodzienną wycieczkę do 

KIJOWA – CZARNOBYLA w dniach   20- 24 VII 2020  
 

DZIEŃ 1   

Wyjazd o godzinie 18:00. Z „ targowicy” MB FatimskiejPrzejazd nocny do KIJOWA. 

DZIEŃ 2   

Przyjazd do MEŻYHIRIE rezydencji eks-prezydenta Janukowycza, 

która stała się prawdziwym Muzeum Korupcji. Przepych siedziby 

Janukowycza przeraża i zachwyca. Na wycieczce w Meżyhirie 

zobaczymy tą posiadłość, jej zdjęcia były kiedyś we wszystkich 

światowych media. Będziemy mieć okazję na spacer po parku, 

możliwość zejścia do nabrzeża Dniepru, gdzie zobaczymy 

restaurację na statku "Halleon", a także dowiemy się dużo o historii 

miejsca. Przejazd do KIJOWA: sobór św. Włodzimierza, sobór 

Mądrości Bożej, Złotą Bramę, Majdan Niepodległości – serce 

nowoczesnej części miasta. Obiadokolacja. Nocleg.  

DZIEŃ 3   

Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Elektrowni Atomowej w 

Czarnobylu. W programie m.in. punkt kontrolny  Dytiatky, główny 

plac miasta CZARNOBYL, aleja Poległych, zabudowa 

miejscowości, pomnik Likwidatorów, a także przedszkole, 

niedokończony blok reaktora nr 5 oraz oraz sprawca katastrofy – 

reaktor numer 4. Przejazd na obiad, a następnie przejazd do 

PRYPECI - "MIASTA DUCHÓW", gdzie czas zatrzymał się 26 

kwietnia 1986 roku. Zwiedzanie: wesołe miasteczko ze słynnym 

kołem młyńskim, aleja Lenina, opuszczona szkoła, pływalnia, jak 

też bloki mieszkalne. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. 

Nocleg. 

DZIEŃ  4    

Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie - ŁAWRA KIJOWSKO – 

PECZERSKA - duchowa kolebką Rusi. Ciąg dalszy  zwiedzania 

Kijowa m.in. - Pomnik Przyjaźni Narodów tzw. „Tęcza”, Muzeum 

Wielkiego Głodu. Rejs statkiem po Dnieprze. Wyjazd w godzinach 

wieczornych.  

DZIE 5    

Powrót w godzinach południowych.  

 

CENA:    810 zł/osobę przy 47 osobach, wpisowe 200 zł. wpłata do 31 marca 2020, spłata w 3 ratach. 

Świadczenia zawarte w cenie:  przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, dvd, wc, 

rozkładane fotele), 2 noclegi – hotel *** pokoje 1, 2, 3 z łazienkami, wyżywienie: 2 śniadania, 2 

obiadokolacje, turystyczny fundusz gwarancyjny, vat, gwarancję niezmienności ceny, ubezpieczenie 

kl, nnw, opłaty parkingowe i drogowe,  opieka doświadczonego pilota, rezerwację wstępów do 

zwiedzanych zabytków, podatki. 

Cena nie zawiera: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, komunikacja miejska, przewodnicy, opłaty 

lokalne i rezerwacyjne, przewodników lokalnych -58 €, wyjazd do strefy Czarnobylskiej – 88 €, Opłata za 

system tour guide – 7€, napojów do obiadokolacji /te opłaty będą zbierane w autokarze/. W wyjeździe do 

Czarnobyla mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie !!! 

 

OBOWIĄZKOWE PASZPORTY WAŻNE PRZYNAJMNIEJ 3 MIESIĄCE.  


