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  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: 30.4. – 3.5.2020 

Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 145 € 

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 3,00 hod., možnosť nástupu po Košice. Po príchode na Ukrajinu prejazd malebnou krajinou etnických Rusí-

nov, Karpatských huculov s vysokohorskými lúkami ohraničenými hrebeňmi hôr s neobyčajným čarom a nepoškvrnenou prírodou. 

Príchod do Mukačeva – moderného európskeho mesta s centrálnym obdĺžnikovým námestím lemovaným butikmi, obchodíkmi, ka-

viarničkami, ktoré otvára súsošie Cyrila a Metoda a uzatvára kostol v. Martina s gotickou kaplnkou, pešia prehliadka, presun na hrad 

Palanok - najvýznamnejšia Rákocziho ukrajinská pamiatka, vypínajúca sa na malebnom skalnom brale sopečného pôvodu. Cestou na 

hrad sa zastavíme v Nikolajevskom kláštore s chrámom sv. Nikolu. Po prehliadke hradu, v prípade záujmu, ochutnávka vína s mož-

nosťou večere v pivniciach Františka Rákocziho na hrade Palanok, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, výlet do najkrajšej zakarpatskej poloniny Boržava, výjazd lanovkou na hrebeň, odkiaľ sa otvárajú neopakovateľné výh-  

ľady na okolité poloniny. Atrakciou je nádherný kaskádovitý vodopád Šipot s výškou 24 m. Poloniny sú rozsiahle vysokohorské lúky, 

pastviny siahajúce nad hranicu lesa. 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, ob-

čerstvenie v kolibe, medvedia obora, ubytovanie, v prípade záujmu večera. 

  

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

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

kostolík, Múzeum Európska chata, Koločavská úzkokoľajka. Pokračovanie do historického Chustu, cestou si urobíme niekoľko zaují-

mavých zastávok, aby sme spoznali miestne zvyky, ochutnali syrové, mäsové a iné dobroty: navštívime Nižné Selišče, jednu z naj-

známejších výrobní syra na Ukrajine, produkujúcu syr švajčiarskej kvality a ekologickú farmu. Zastavíme sa aj v obci Šandrovo, kde 

si môžete nabrať želatínovú soľanku, v dedinke Iza kúpiť výrobky z prútia a dreva. V tomto období je príležitosť pozrieť si prírodný 

unikát – Údolie narcisov, druhý zo 7 prírodných divov Zakarpatia. Táto oblasť je známa aj jedinečnou termálnou vodou, tak túto mož-

nosť využijeme na kúpanie... Ubytovanie, v prípade záujmu večera. 

 

4.deň: raňajky, prehliadka Užhorodu. V tomto období je celé mesto nádherne rozkvitnuté ružovými sakurami a magnóliami, čo mimo-

riadne dotvára jeho krásu. Prvé sakury boli vysadené počas československej správy a stali sa jedným z jeho symbolov. Uvidíme nábre- 

žie rieky Už, lipovú alej, najdlhšiu v Európe, obchodnú zónu s promenádnou atmosférou, množstvom reštaurácií, kaviarní, obchodov, 

kostoly, chrámy, synagógu, hradnú pevnosť z 13. st. s expozíciou klasických muzeálnych zbierok – najväčšia je prezentácia živočíšnej 

ríše v Karpatoch. Prejazd centrálnou časťou Malé Galago s vládnymi a obytnými budovami vo funkcionalistickom štýle, postavenými 

čs. vládou v 20. a 30. rokoch min. st., osobné voľno na rozsiahlom trhovisku s možnosťou rozmanitých a cenovo veľmi výhodných ná-

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

textil, obuv...  

Odchod na Slovensko, príchod okolo polnoci. 

 

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

poctivé jedlá i výdobytky modernej doby. A to všetko naraz, na jednom mieste a v jednom čase. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma. 
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