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CITY BREAK: KIJÓW 4 dni 
 

Kijów to miasto, które powstało już w V wieku, a mieszkańcy nazywają je matką miast ruskich i wiecznym miastem, stawiając je tym 
samym obok Rzymu i Konstantynopola. Miasto położone nad Dnieprem, rozciąga się po obydwu stronach malowniczego rzecznego 
rozlewiska, a nad nim górują złote kopuły licznych cerkwi, z tą najważniejszą – Soborem Mądrości Bożej na czele! 

 

PROGRAM RAMOWY: 
DZIEŃ  1:  Zbiórka  na  wybranym  lotnisku  na  2  godziny  przed  wylotem,  odprawa  i  przelot  do  Kijowa.  Transfer  do  hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 

Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania. 
 

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Kijowa - w programie m.in.: 

 Wpisana na listę UNESCO Ławra Kijowsko-Peczerska – monastyr cerkwi moskiewskiej, o charakterystycznych złotych 
kopułach. Zwiedzanie Górnej Ławry z bogato zdobionym Soborem Uspieńskim oraz spacer po przykościelnych sadach, skąd 
pochodzą aromatyczne miody i woskowe świece palone w cerkwi. Dla chętnych wejście na dzwonnicę, z której roztacza się 
wspaniały widok na miasto i Dniepr (ok. 35 UAH / ok. 1,5 €). Następnie zwiedzanie Dolnej Ławry – spacer przez Peczery, 
czyli jaskinie, w których pochowani są lokalni święci i klasztorni dostojnicy 

 Położony na wzgórzu kolosalny Pomnik Matki Ojczyzny wzniesiony na pamiątkę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i zwany po 
prostu Babą 

 Plac Kontraktowy – centrum dzielnicy Padół, która przez kilka wieków była sercem miasta; spacer przez jedną z najbardziej 
znanych ulic Khreshchatyk, aż do Majdanu Niezależności – centralnego placu Kijowa, który był świadkiem wielu 
uroczystości, a także walk o niepodległość, spacer po uliczkach otaczających plac, pełnych wspaniale zdobionych kamienic, 
Skwer Iwana Franka z zabytkowymi budynkami, wizyta w Krainie Czekolady Roshen – najpiękniej zaaranżowanym sklepie 
ze słodyczami w Kijowie 

 Andrijewski  Uzwiz  –  jedna  z  najbardziej  urokliwych  uliczek  Kijowa,  przy  której  znajduje  się  mnóstwo  sklepików 
z rękodziełem, domki z XIX wieku, jedyne w skali światowej Muzeum Jednej Ulicy oraz niewielkie Muzeum Bułhakowa, 
stworzone w domu, w którym mieszkał słynny pisarz; pobliska Peizhazhna Aleia – artystyczna alejka pełna kolorowych dzieł 
sztuki ulicznej; Wizyta w Cerkwi św. Andrzeja, która jest prawdziwą perłą architektury sakralnej i góruje nad całą dzielnicą, 
przejażdżka kijowskim funikolarem na Plac Pocztowy 

 Wpisany na listę UNESCO, tysiącletni Sobór Sofijski, zbudowany dla uczczenia chrztu Rusi Kijowskiej – zwiedzanie świątyni, 
której wnętrza zrobione są w niepowtarzalnym stylu baroku ukraińskiego; Plac Sofijski z ogromnym pomnikiem konnym 
hetmana Chmielnickiego 

 Złota Brama – dawna brama wjazdowa do miasta, na której ponoć sam Bolesław Chrobry wyszczerbił swój miecz 
 Odbudowany Sobór Michajłowski o lazurowych ścianach i złotych kopułach 
 Dla chętnych rejs stateczkiem po Dnieprze, podczas którego będzie można podziwiać najpiękniejsze zabytki Kijowa z 

perspektywy rzeki (ok. 150 UAH / ok. 5 €) 
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego barszczu ukraińskiego, czy 

zupy zwanej solianką; warenyków – pierogów podawanych z kwaśną śmietaną, ukraińskiego chleba oraz słynnych 
kijowskich tortów i bombonierek z orzechami 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Kijowie to ok. 8-10 €). 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 

 

 
 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 

 
 

 

 

HOTELE 3* położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Kijowa, w pobliżu przystanku metra. Wszystkie hotele oferują 

zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem. 

Wyżywienie: Śniadania kontynentalne 
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PRZYKŁADOWY HOTEL: 

 

 
 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi) 
 Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki) 
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
 3 noclegi w hotelu 3* 
 Pokoje 2-osobowe z łazienkami 

 3 śniadania 
 Opieka pilota 
 Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł) 
 Gwarancja niezmienności ceny 

 

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 40-50 € (w zależności od wielkości grupy) – kwota 

ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską (w tym funikolarem), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich 
rezerwacji (Ławra Kijowsko-Peczerska z pieczarami, Muzeum Bułhakova, kijowskie sobory) oraz lokalnych przewodników. 
Opcje dla chętnych (dzwonnica, rejs po Dnieprze) są dodatkowo płatne. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 Promocja „S” - promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3-osobowego 
 Dopłata za pokój 1-osobowy +300 zł 
 Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł 

 
 

 

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w 
opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 

 

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Wizzair, 

nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji standard oraz 
premium (z większą przestrzenią na nogi). 

 
 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Do wjazdu na Ukrainę niezbędny jest paszport (nie ma możliwości wjazdu na dowód osobisty!), zalecane jest, aby paszport 

był ważny przez 6 miesięcy od planowanej daty powrotu 
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza 

grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 
 Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Kijowie po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 

lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 
 Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską 

lub wynajętym busem / taksówką 
 W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety 

śniadaniowe 
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 Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej 
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem 
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów 

 Na Ukrainie nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce 

 Rejon Kijowa uznany został przez MSZ jako bezpieczny, nie wydano ostrzeżeń dla turystów 
 
 

 

 

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy 

zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu 
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).  Istnieje również możliwość skorzystania z opcji 
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

 
 

 

 

TERMINY I CENY:  

 

KIJÓW       GDAŃSK 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

2019-04-06 - 2019-04-09 4 1399 zł 

2019-06-01 - 2019-06-04 4 1399 zł 

2019-07-06 - 2019-07-09 4 1399 zł 

2019-08-10 - 2019-08-13 4 1399 zł 

2019-09-21 - 2019-09-24 4 1399 zł 

 

KIJÓW       WARSZAWA 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

2019-04-05 - 2019-04-08 4 1399 zł 

2019-05-31 - 2019-06-03 4 1399 zł 

2019-07-05 - 2019-07-08 4 1399 zł 

2019-08-09 - 2019-08-12 4 1399 zł 

2019-09-20 - 2019-09-23 4 1399 zł 

 

 


