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UŽHOROD A MUKAČEVO - SAKURA FEST,
SKVOSTY PODKARPATSKEJ RUSI

Na jar sa Užhorod zahalí do ružovej farby, rozkvitnú japonské sakury...
Ukrajina - z hľadiska cieľa cestovného ruchu opomínaná krajina. Zahoďte predsudky, čaká vás zážitok v
podobe krásnych pamiatok, dobrého jedla a srdečných ľudí.
TERMÍN: 15.-17.4.2022
Pre kolektív termín podľa požiadavky

CENA: 139 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
K zájazdu je nutný cestovný pas, platný najmenej 1 mesiac po návrate zo zájazdu

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny o 4,00 hod., možnosť nástupu po trase – smer Košice. Po príchode do Užhorodu prejazd centrálnou časťou Malé Galago s vládnymi a obytnými budovami vo funkcionalistickom štýle, postavenými
čs. vládou v 20. a 30. rokoch minulého storočia, prehliadka mesta: hradná pevnosť z 13. st. s expozíciou klasických muzeálnych zbierok – najväčšia je prezentácia živočíšnej ríše v Karpatoch. Skanzen ľudovej architektúry,
v členitom teréne uvidíte asi tridsať tradičných drevených stavieb, ktoré tu boli premiestnené zo Zakarpatska,
napr. drevený kostolík sv. Michala zo 16.st. Prechádzka pozdĺž nábrežia rieky Už, lipovou alejou – najdlhšou
v Európe, založenou v čase I. čs. republiky a obchodnou zónou s promenádnou atmosférou, množstvom reštaurácií, kaviarní, obchodov, kostoly, chrámy, synagóga.
Užhorod má rozmanitú architektúru, poznačenú československou, ruskou, ukrajinskou érou, secesiou, vyznačuje sa výbornou národnou kuchyňou. Osobné voľno na nákup suvenírov - najpopulárnejšíe sú čokoládové cukríky, koňak Ukrajina či unikátny brezový sirup. Ubytovanie.
V tomto období je celé mesto nádherne rozkvitnuté ružovými sakurami a magnóliami, čo mimoriadne dotvára jeho krásu. Koná sa tradičný festival sakúr s umeleckými predstaveniami, prezentáciami zakarpatských hudobníkov a iných umelcov, spojený s trhmi. Prvé sakury boli vysadené počas československej správy a stali sa jedným
zo symbolov Užhorodu.
2.deň: raňajky, odchod 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, ochutnávka vína v historickej pivnici. Prehliadka centra – pešia zóna, pamätníky, súsošie Cyrila a
Metoda, Rákocziho palác, barokový kláštor, gotická kaplnka... Návrat na ubytovanie v Užhorode.
3.deň: raňajky, presun na rozsiahle trhovisko s možnosťou rozmanitých a cenovo veľmi výhodných nákupov,
popoludní odchod na Slovensko. Príchod do Žiliny vo večerných - nočných hodinách.
Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma a skupinová zľava

.

