
ODESSA - CZARNOMORSKA STOLICA UKRAINY
24-31/08/2019

Odessa,  ukraińska  perełka  Morza  Czarnego,  uchodzi  za  najpiękniejszy
czarnomorski port. Słońce świeci tu przez 290 dni w roku, dlatego jest to idealne
miejsce dla osób preferujących nie tylko zwiedzanie, ale również relaks na plaży
i kąpiele słoneczne.

1 dzień– 24/08/2019
Wyjazd  z  Sanoka,  Krosna,  Jasła.  Przekroczenie  granicy  polsko-ukraińskiej
w Krościenku. Dalszy przejazd w kierunku  Humania. Zakwaterowanie. Obiadokolacja
i nocleg. 

2 dzień– 25/08/2019
Po  śniadaniu  przejazd  do  Humania,  gdzie  znajduje  się  słynny  Park  Zofiówka
(zwiedzanie).  Przyjazd  do  w  okolicy  Odessy.  Zakwaterowanie  w  hotelu.
Obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień– 26/08/2019
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień– 27/08/2019
Śniadanie.  Odpoczynek  nad  morzem.  Po  południu  zwiedzanie  Odessy.  Odessa
zachwyca secesyjnymi kamienicami, eleganckimi bulwarami, pasażami i orientalnymi
zaułkami.  W  programie  mi.  in.  Plac  Soborowy  z  katedrą  Przemienienia  Pańskiego,
słynna  galeria  handlowa  hotelu  Pasaż,  ulicą  Deribasowska,  gdzie  znajduje  się
oryginalny  pomnik  nawiązujący  do znanej  powieści  satyrycznej  „12  krzeseł”,  której
autorzy wyraźnie sugerują, że przygody Wielkiego Kombinatora zaczynają się właśnie
w Odessie, Teatr Opery i Baletu, Bulwar Primorski. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień– 28/08/2019
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień– 29/08/2019
Po  śniadaniu  wycieczka  do  twierdzyAkermańskiej,  strategicznie  położonej
w przewężeniu  rozlewiska  Dniestru.  Najważniejszą  atrakcją  turystyczną  miasta  są
ruiny Twierdzy Akermańskiej, o której pisał Adam Mickiewicz w Sonetach Krymskich.
Zobaczymy potężne mury obronne  z wieżami i bastionami, cytadelę zwaną „Zamkiem
Genueńskim”  i  minaret.  Podczas  wędrówki  po  dziedzińcach  zachwycają  widoki  na



zachowane budowle i fragmenty twierdzy oraz cytadeli, wykopaliska antyczne, a także
na  liman  dniestrowy  i  miasto.W  drodze  powrotnej  wizyta  w  winiarni  w  Szabo,
połączona z degustacją wina. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień– 30/08/2019
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Pożegnanie z morzem. Wyjazd w drogę powrotną.
Obiadokolacja. Nocleg  tranzytowy w okolicach Winnicy. 

8 dzień– 31/08/2019
Śniadanie, wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Krosna w godzinach wieczornych. 

Cena:1790 zł(cena skalkulowana dla grupy 40 os.)
Wpisowe - w kwocie 400 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 7 noclegów w hotelu o standardzie 3*w tym 2 tranzytowe
 7śniadań w hotelu
 7obiadokolacji
 usługa pilota
 usługa miejscowych przewodników
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż.) oraz 

bagaż.

Cena nie zawiera: 
 obowiązkowej płatności u pilota 50 euro/os. - tytułem biletów wstępów i innych 

obligatoryjnych opłat 
 dopłaty do pokoju jednoosobowego
 niewymienionych świadczeń.
 napoi do obiadokolacji. 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


