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I. PAMÁTKY ZÁPADNÍ UKRAJINY

A VÝCHODNÍHO SLOVENSKA
LEVOČA • HERVARTOV • BARDĚJOV • LADOMIROVÁ •
LVOV • KOLOČAVA • IZA • UŽHOROD • MUKAČEVO •
KOŠICE • KRAJINKA U RUŽOMBERKU
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR brzo ráno (odjezd z ČR viz text) na
Slovensko. Naší první zastávkou bude Levoča, perla spišské
koruny, jejíž historické centrum je zapsáno na listině
UNESCO. Po procházce centrem si prohlédneme jeden z
největších gotických oltářů mistra Pavla z Levoče. Poté
odjedeme do Hervartova, malé obce, kde stojí další památka ze seznamu UNESCO - vzácný dřevěný římskokatolický
kostel sv. Františka z Assisi. Naší poslední zastávkou bude
Bardějov, kde si prohlédneme centrum a středověké městské opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí a baziliku minor s 11 gotickými oltáři. Město bylo pro svou unikátnost zapsáno na seznam UNESCO. Ubytování.
2. den: Snídaně. Zastávka u dřevěného pravoslavného
kostelíka Ladomirová UNESCO. Cesta přes Dukelský průsmyk, známý z 2. sv. války, kdy zde probíhala operace, při
které zahynulo nebo bylo zraněno až 8500 sovětských a
6500 československých bojovníků, na Przemysl, která je (po
Krakově) druhým nejstarším polským městem. V podvečer
přijedeme na Ukrajinu, ubytování ve Lvově.
3. den: Po snídani se budeme věnovat prohlídce pozoruhodného Lvova, hlavního města západní Ukrajiny. Město
bylo součástí Polska i Rakousko-Uherska. Jeho centrum je
zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Lvov je
také důležitým duchovním střediskem. Své katedrály tu má
řeckokatolická, římskokatolická i arménská církev. V roce
2001 navštívil město papež Jan Pavel II. Prohlédneme si
památkovou rezervaci, uvidíme všechny tři katedrály, renesanční kapli Boimů i čtvercové náměstí s radnicí a památnými renesančními a městskými domy. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, cesta horskou oblastí přes poloninu Boržava
a kolem poledne přijedeme na Koločavu přezdívanou turistickou "čechárnou" v Zakarpatí. Po prohlídce minimuzea
Ivana Olbrachta, které se nachází v místní škole, se občerstvíme borščem a pivem v bývalé četnické stanici, kde je dnes
místní hospoda. Před odjezdem se ještě podíváme k hrobu
Nikoly Šuhaje i k hrobu jeho ženy Eržiky a navštívíme také
dřevěný kostelík sv. Ducha. Cestou do Užhorodu se zastavíme
ve vesničce Iza, která je proslulá výrobou tradičních předmětů
z proutí a dřeva. U místních stánků budeme mít možnost
koupit si i my nějaké typické suvenýry. Poté již pojedeme krásnou karpatskou hornatou krajinou s malebnými výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy až do Užhorodu, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti centra. Večer se projdeme městem
s množstvím kaváren a promenádní atmosférou.
5. den: Po snídani zamíříme do krajanského spolku T. G.
Masaryka. Poté se podíváme do čtvrti Malé Galago - staré
vládní a obytné budovy postavené československou vládou
ve 20. a 30. letech minulého století. Budovy jsou často
postaveny ve funkcionalistickém stylu a připomínají Malé
Dejvice. Vrátíme se do centra a kolem řeckokatolické katedrály se projdeme hradní čtvrtí, již vévodí hradní tvrz ze 13.
stol. V individuálním volnu budeme moci navštívit užhorodský skanzen lidové architektury, kde se nachází 30 tradičních
dřevěných stavení přemístěných ze Zakarpatí nebo navštívit
hradní tvrz. Odpoledne navštívíme Mukačevo, město, které
patřilo mezi světovými válkami Československu. Projdeme
se nově opraveným historickým centrem s cennými
památkami ze 14. stol. (barokní klášter, gotická kaple a
především nedobytný hrad Palanok tyčící se nad městem).
Večer se vrátíme do Užhorodu a projdeme se městem na
večeři, která je zajištěna pro zájemce v typické vinárně.

6. den: Po snídani se již vydáme směrem na Slovensko.
Košice, druhé největší slovenské město. Prohlídka historického centra, památková rezervace s kouzelnou pěší zónou a
vodotrysky v centrálním parčíku. Budeme obdivovat domy a
paláce z období gotiky, baroka i secese a uvidíme i největší
gotickou slovenskou katedrálu sv. Alžběty, která tomuto
centru dominuje. Naší poslední zastávkou bude typická salaš
Krajinka u Ružomberoku, kde si budeme moci zakoupit
výhodně domácí sýry. Do Brna přijedeme ve večerních
hodinách, následně do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální bufet, večeře
za příplatek servírované 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování se snídaní, boršč s nápojem v Koločavě
• doprava luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• příplatek za 4 večeře:
990 Kč
• pobytovou taxu, vstupy, fakul. služby: cca 15 EUR+55 UAH
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Jihlava , V. Bíteš, V. Meziříčí ZDARMA;
Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí n/M, Žár n/S
250 Kč; Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q UP 33 06 18.8. - 23.8.
8 490,viz text
+2 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

II. KYJEV -

S VÝLETEM KE KYJEVSKÉMU MOŘI
A DO JANUKOVIČOVY VILY

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Kyjeva. Transfer na ubytování.
2. den: Po snídani. Kyjev - náměstí Majdan nezávislosti, kde
v roce 2013 začala pro Ukrajince tzv. Revoluce důstojnosti.
Pojedeme k monumentální soše Matky-vlasti, odkud se
nám otevře jedinečný výhled na město, po bulváru
Chresčatyk, který dává vzpomenout době těžkého
poválečného stalinismu ve městě, které bylo za války mocně bombardováno, ale který se dnes vždy o víkendových
večerech proměňuje z rušné třídy na pěší zónu, a tedy místo setkávání muzikantů a jiných umělců. Kolem Zlaté brány,
která je připomínkou opevnění kdysi klíčového středověkého města východní Evropy, se dostaneme k univerzitě Tarase Ševčenka a parlamentu, kde kdysi krátce zasedala
v r. 1917 tzv. Ukrajinská lidová republika. Nahlédneme do
chrámů sv. Sofie z 11. století a sv. Michajla z 12. století,
které sehrály v dějinách země důležitou roli, a nejinak tomu
bylo také během nedávné revoluce. Odpočineme si v
proslulých kyjevských parcích. Na večeři se můžeme zastavit
u třetího ze symbolů centra města - chrámu sv. Andrije, odkud se nabízí romantický výhled na staré město a přístav.
3. den: Snídaně. Den věnovaný okolí Kyjeva. Zastávka v
Babyn Jaru, místě děsivé tragédie. Ve dnech 29. a 30. září
1941 zde bylo povražděno nacisty na 33 tisíc Židů. Toto místo také jako poslední připomíná kdysi významné kyjevské
etnikum. Poté již budeme směřovat na sever do Mežyhirje,
dnes jedné z nejlákavějších atrakcí. Viděli jste již Muzeum
korupce? Dnes tedy navštívíme bývalou rezidenci prezidenta
Janukoviče (cca 12 EUR), která se rozkládá na neuvěřitelné

ploše 140 ha a k jejímuž projetí si můžete vypůjčit i motokolo. Budeme se procházet nádherným parkem se záhony
exotických květin, křišálovými jezírky, fontánami, sochami,
uvidíme skleník s banány, golfové hřiště, přistávací dráhu pro
helikoptéry ba i osobní benzínovou pumpu. A což teprve,
když vstoupíme do Honky, okázalé kýčovité vily vystavěné ve
stylu anglického hradu… Nádherné lustry byly doplněny
vzácnými ikonami a obrazy slavných mistrů jednoduše
ukradených ze státních muzeí. Součástí komplexu je i prezidentova zoologická zahrada, která dnes již patří státu. Na
zpáteční cestě se zastavíme na kávu na nábřeží kyjevské
přehrady, které se někdy přezdívá také „Kyjevské moře“.
Dněpr je lákavým místem k odpočinku, provozování vodních
sportů, jsou zde i pláže, kde se místní koupají i marina, která
je domovem mnoha jachet. V podvečer také můžeme absolvovat plavbu po Dněpru (cca 100 UAH) nebo se projít
přes nábřežní promenádu až na pěší most přes Dněpr, odkud je krásně vidět město s jeho téměř mořským přístavem.
Na večeři se můžeme zastavit v některé z podolských
útulných restaurací, které s oblibou navštěvují také místní.
4. den: Po snídani se vydáme do nejstaršího kláštera na celé
Rusi – Kyjevo-pečerské Lavry z 11. století, kde vedle prohlídky komplexu navštívíme také prastaré katakomby s ostatky
mnichů, kam se vypravují místní poutníci, a podíváme se i do
dílny, kde se píší ikony se svým symbolickým znázorňováním.
Kousek od kláštera se také nachází Památník hladomoru
připomínající jednu z nejděsivějších kapitol moderních dějin
země. Na oběd zamíříme do starého města, obchodnické
čtvrti Podil, které je hezkou protiváhou sovětským bulvárům
v centru. Kyjevské speciality ve výhodných cenách ochutnáme v jedné z oblíbených restaurací nedávno vzniklého
řetězce. V Podilu sídlí také nejen historicky významná Kyjevomohyljanská akademie, která byla pozoruhodným projektem
centra pravoslavné duchovní inteligence, a která dává
vzpomenout době ukrajinského baroka a kozáků, tedy podle
Ukrajinců době největšího rozkvětu země. Poté se projdeme
do bohémské uličky plné divadel, kaváren a restaurací, kde
navštívíme dům, ve kterém žil slavný kyjevský rodák Michail
Bulgakov, autor románu Mistr a Markétka. V osobním volnu
si budeme moci posedět v místních kavárnách, nakoupit si
tradiční ukrajinské suvenýry, jako jsou vodka, vyšívanky atp.
Zájemci mohou vyrazit na poslední procházku po nočním
městě, kterou zakončíme symbolicky opět na Majdanu.
5. den: Snídaně, dle letového řádu transfer a odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Kyjev/Praha
• kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• odbavené zavazadlo do 15 kg:
• vstupy, MHD, fakul. služby, pobytové taxy:

170 Kč
1 490 Kč
cca 30 EUR

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q UR 27 05
4.7. - 8.7.
13 990,PRAHA
+2 300 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
87

