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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

  SKVOSTY  PODKARPATSKEJ  RUSI  A  POLONINY   

   
Ukrajina - z hľadiska cieľa cestovného ruchu opomínaná krajina. Zahoďte predsudky, čaká vás zážitok v podobe nádhernej 

prírody, krásnych miest, dobrého jedla a srdečných ľudí. 
TERMÍN: 5.-8.7.2018 

Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 139,- 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, sprievodca CK  

Možný príplatok: vstupenky, večere, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta /kolektív/ vyúčtujeme skutočné km 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Michalovce, po príchode na Ukrajinu prejazd malebnou krajinou Karpat-

ských Huculov, etnických Rusínov, s vysokohorskými lúkami ohraničenými hrebeňmi hôr s neobyčajným čarom a nepoškvrnenou 

prírodou. Príchod do Mukačeva, ktoré v období medzi svetovými vojnami patrilo Československu, prehliadka: nedobytná stredoveká 

pevnosť - hrad Palanok, najvýznamnejšia Rákocziho ukrajinská pamiatka, vypína sa na malebnom skalnom brale sopečného pôvodu, 

je impozantnou ukážkou pevnostnej architektúry v bastiónovom štýle, centrum: pešia zóna, pamätníky, súsošie Cyrila a Metoda, Rá-

kocziho palác, barokový kláštor, gotická kaplnka..., ubytovanie, možnosť večere. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka Koločavy, miesta osídleného v dobe prvej ČR českou inteligenciou – Četnická stanica, miestna škola, kde 

učil spisovateľ Ivan Olbracht a hrob banditu Nikolu Šohaja Loupežníka, Eržiky Derbakovej a českých žandárov, starobylý drevený 

kostolík. Pešia turistika, alebo výjazd miestnym „gruzavikom“ do sedla Prislop, alebo poloniny Krásna, obľúbenej českými turistami 

už za prvej republiky. Pokračovanie do Sinevirského národného parku, prechádzka k Sinevirskému jazeru pod horou Ozirna /1495 m/, 

dedinka Sinevirská Poljana s ľudovou architektúrou v nádhernej prírode, kde sa čas vráti o 100 rokov späť, občerstvenie v kolibe, 

medvedia obora, návrat na ubytovanie, v prípade záujmu večera. 

 

3.deň: raňajky, výlet do najkrajšej zakarpatskej poloniny Boržava, peší výstup, alebo výjazd lanovkou na hrebeň. Výstup na vrcholy 

Velykyj Verch a Stij. Z vrcholov sa otvárajú neopakovateľné pohľady na okolité poloniny. Atrakciou je nádherný kaskádovitý vodo-

pád Šipot s výškou 24 m. Poloniny sú rozsiahle vysokohorské lúky, pastviny siahajúce nad hranicu lesa. 

Zastávka v Serednom, dedine so slovenskou komunitou, ktorá má dlhovekú vinársku tradíciu. Navštívime miestne pivnice zo 16.st. a 

ochutnáme vynikajúce vína, na ktorých si pochutnával nielen cár Peter I., ale aj významní európski panovníci. Unesco zaradilo tieto 

vínne pivnice medzi 10 najlepších v Európe. Ubytovanie, v prípade záujmu večera. 

 

4.deň: raňajky, osobné voľno na rozsiahlom trhovisku v Užhorode s možnosťou rozmanitých a cenovo veľmi výhodných nákupov.  

Najpopulárnejšími suvenírmi sú čokoládové cukríky, koňak Ukrajina či unikátny brezový sirup, drogéria, kozmetika, liečivá, textil, 

obuv...Prehliadka - centrálna časť Malé Galago s vládnymi a obytnými budovami vo funkcionalistickom štýle, postavenými čs. vládou 

v 20. a 30. rokoch min. st., nábrežie rieky Už, lipová alej – najdlhšia v Európe, s obchodnou zónou s promenádnou atmosférou, 

množstvom reštaurácií, kaviarní, obchodov, kostoly, chrámy, synagóga, hradná pevnosť z 13. st. s expozíciou klasických muzeálnych 

zbierok – najväčšia je prezentácia živočíšnej ríše v Karpatoch.  

O cca 17,00 hod. odchod na Slovensko, príchod do Žiliny okolo polnoci. 

 

Ukrajina má čaro, ktoré sa dnes už ťažko hľadá. Nájdete tu históriu, panenskú krásu nedotknutej prírody, umenie, iróniu, tradície, 

poctivé jedlá i moderné európske mestá. A to všetko naraz, na jednom mieste a v jednom čase. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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4.deň:19.08.2018 po raňajách odchod do Užhorodu, ktorý bol od 11.storočia súčasťou Rakúsko-Uhorska, v rokoch 

1919 – 1938 Československa a v r. 1938 – 1944 Maďarska. Po r. 1945 bol pripojený k ZSSR a od r. 1991 je súčasťou 
Ukrajiny. Tretinu obyvateľov tvoria Maďari a takmer všetci obyvatelia rozumejú slovensky. Návšteva povestného 

užhorodského trhoviska s možnosťou nákupu suvenírov. Na záver dňa prehliadka mesta s grécko-katolickou katedrálou, 

hradnou štvrťou a Malým Galagom s budovami vo funkcionalistickom slohu, ktoré postavila československá vláda v 20. a 
30. rokoch minulého storočia. Promenáda pri rieke Uh, cez ktorú vedie niekoľko mostov je lemovaná alejou s lavičkami, 

kde posedáva množstvo ľudí. Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny po polnoci.  
Cena: 169 €/os. za dopravu luxusným autobusom, ubytovanie 3 noci s polpenziou v hoteli ****, vstup do hotelového 

bazéna, WIFI pripojenie a sprievodcu CK  
Nepovinný príplatok: zájazdové UNION € 8/os. Výdavok na mieste: vstupné Vodopád Šipot cca 10 UAH /0,40 €/ lanovka 

tam aj späť cca 80 UAH / 3 €/ Jazero Sinevir cca 10 UAH /0,40 €/ Medvedia obora cca 15 UAH /0,60 €/  

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu. PRE UCELENÉ 
KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA  

PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA 
POŽIADAVKY  

 


