5 dni

city break

KIJÓW

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

BZG, GDN, KRK, POZ, WAW, WRO

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 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Kijowa – w programie m.in.:
• Spacer przez reprezentacyjną aleję Khreshchatyk,
od Placu Besarabskiego, gdzie znajduje się targ
z lokalnymi wyrobami aż do Majdanu Niezależności
– centralnego placu Kijowa, który był świadkiem
wielu uroczystości, a także walk o niepodległość.
Spacer po uliczkach otaczających plac, pełnych
wspaniale zdobionych kamienic, Skwer Iwana Franka
z zabytkowymi budynkami
• Wpisana na listę UNESCO Ławra Kijowsko-Peczerska
o charakterystycznych złotych kopułach. Zwiedzanie Górnej Ławry z bogato zdobionym Soborem
Uspieńskim, wejście na dzwonnicę, z której roztacza
się wspaniały widok na miasto i Dniepr oraz wizyta
w Muzeum Mikrominiatur. Następnie zwiedzanie
Dolnej Ławry – spacer przez Peczery, czyli jaskinie,
w których pochowani są lokalni święci i klasztorni
dostojnicy; stacja metra Arsenalna – najgłębiej położona stacja metra na świecie.
• Złota Brama – dawna brama wjazdowa do miasta,
na której sam Bolesław Chrobry wyszczerbił swój miecz
• Plac Sofijski z ogromnym pomnikiem konnym hetmana Chmielnickiego oraz tysiącletni Sobór Sofijski,
zbudowany dla uczczenia chrztu Rusi Kijowskiej,
w którym obecnie znajduje się muzeum

1549 zł

•

Peizhazhna Aleia – artystyczna alejka pełna kolorowych dzieł sztuki ulicznej; Cerkiew św. Andrzeja,
która góruje nad całą dzielnicą, urokliwy Andrijewski Uzwiz, przy którym znajduje się mnóstwo sklepików z rękodziełem, domki z XIX wieku, jedyne
w skali światowej Muzeum Jednej Ulicy oraz Muzeum Czarnobyla (dla chętnych, wstęp ok. 2 €)
• Plac Kontraktowy – centrum dzielnicy Padół, która
przez kilka wieków była sercem miasta; Plac Pocztowy położony nad nabrzeżu Dniepru, przejażdżka
kijowskim funikolarem oraz 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 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego
barszczu ukraińskiego, zupy zwanej solianką; różnego rodzaju pierogów oraz słynnego tortu kijowskiego
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Kijowie to ok. 8-10 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Kijowa w pobliżu stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 50-60 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

