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Kyjev a Černobyľ letecky 
 

Termín:13.09. 2019 – 16.09. 2019 

Cena: 399€ 

 
Program: 

1. deň - Do Kyjeva odletíte z Bratislavy. Ubytujete sa v hoteli, navštívite Chrám sv. Sofie, najstaršiu 

zachovanú bránu mesta, Zlatú bránu, prejdete sa po Majdane a Kreščatiku. 

2. deň - Po raňajkách sa vydáte ku komplexu chrámov a katakomb v Kyjevsko-pečerskej lavre. Po 

prehliadke budete mať voľno na obed. Po obede sa vyberiete k soche Matka Vlasť, ktorá je vyššia ako 

Socha slobody v New Yorku. V blízkosti monumentu sa nachádza vojenské múzeum. V prípade vhodného 

počasia, si budete môcť prezrieť Kyjev počas vyhliadkovej plavby na rieke Dneper. 

3. deň - Po raňajkách si môžete spraviť vlastný program alebo sa za príplatok zúčastníte celodenného 

výletu do Černobyľu. Pred hotelom vás vyzdvihne minibus, cesta potrvá asi dve hodiny. V Pripjati vám 

miestny sprievodca porozpráva o tragédii z roku 1986. Prejdete sa s ním okolo prázdnych bytoviek, 

plavárne, cez hlavné námestie a lunapark sa dostanete k jazykovej škole. Vaša cesta bude pokračovať k 

Černobyľskej elektrárni kde uvidíte nový sarkofág na vybuchnutom 4. reaktore. Po výstupnej kontrole 

radiácie bude nasledovať obed v jedálni, ktorá patrí k elektrárni. Vegetariánske menu je k dispozícii. 

4. deň - Po raňajkách bude nasledovať presun na letisko a odlet. 

UPOZORNENIE: Výlet do Černobyľu a rovnako návšteva vyhliadky (vo výške 91,0 m) sochy "Matka Vlasti" je možné 
absolvovať len účastníkom nad 18 rokov. Pre vycestovanie na Ukrajinu je nutné mať platný cestovný pas! 

 
V cene je zahrnuté: 
• letenka Wizzair: Bratislava - Kyjev - Bratislava vrátane všetkých poplatkov, letiskový transfer v Kyjeve  
• 1x príručná batožina (max rozmer 40 × 30 × 20 cm) 
• 3x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 3x kontinentálne raňajky 
• prehliadka Kyjeva so sprievodcom, prehliadky podľa programu bez vstupov 
 
Cena nezahŕňa: 
• cena za kompletnú dopravu v Kyjeve počas celého zájazdu - cca 10 €) 
• príplatok za 10 kg príručnú, alebo zapísanú batožinu 15 € / let (nie je povinný) 
• komplexné cestovné poistenie 
• možnosť celodenného výletu do Černobyľu  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
• odporúčané vreckové min. 120 € na osobu 
 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• vyhliadka Matka Vlasti 36,6 m (bez vekového obmedzenia) - 50 UAH, 91,0 m (nad 18 rokov) - 200 UAH 
• Vojenské múzeum - 15 UAH 
• celodenný výlet do Černobyľu, ktorý zahŕňa dopravu, vstup, prehliadku so sprievodcom podľa programu 
a obed - 99 € / osoba 


