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• autobusová prehliadka mesta (chrámový komplex Sofia Kyjevská,
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Michajlovský kláštor, Zlatá brána, pamätník Bohdana Chmeľnického,
hlavná trieda Kyjeva – Chreščatik, hlavné námestie Kyjeva – Majdan
Nezávislosti, Vladimírsky chrám, Askoldová mohyla) a pohľad na mesto
pri plavbe po Dnepri.
návšteva zámku Radomysľ – historicko-kultúrny komplex s obedom
priamo na zámku a prehliadka etnografického komplexu tradičnej
ukrajinskej dediny s chrámom svätého veľkomučeníka Dmitrija
Solúnskeho, s interiérom šiestich historických obydlí z rôznych regiónov
Ukrajiny: Huculčiny, Juhu, Podolia, Polesia, Pridneprovščiny
a Slobodianščiny. Navšteva hrnčiarskej a kováčskej dielne a vínnej
pivničky.
prehliadka Kyjevsko-Pečerskej Lavry -kláštorného komplexu, ktorý bol
zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Prehliadka - Perly architektúry Pečerska, miestnej časti horných vrstiev
spoločnosti všetkých čias.
exkurzia do Umane – prehliadka miestného celosvetovo známeho
prírodného parku „Sofijevka“. V parku sa nachádzajú Dolné jazierko s
pavilónom Flóry, Benátsky splav, Tempská dolina, Gorgonina fontána,
ostrov Lesbos, Kaukaz, Hypokrenin prameň, socha Belvedérskeho
Apolóna, Veľký vodopád, Tatárska dolina, pevnosť Neistoty a Strachu,
Tantalová pevnosť, socha Orfea, vodopád Tri slzy, Elyzéjske polia, Krétsky
labyrint, Venušina pevnosť, ostrov Anti-Circeje, amfiteáter kvetov a iné.
prehliadka Národnej botanickej záhrady.

Cena zahŕňa:
• certifikovaného sprievodcu
• autobusovú dopravu klimatizovaným a plne vybaveným autobusom z Košíc do
Kyjeva a späť a prepravu na exkurzie po Kyjeve a mimo Kyjeva
• 6x ubytovanie v ***hoteli (2-posteľové izby so sociálnym zariadením)
• stravovanie: 6x raňajky, 6x neskorý obed
• vstupenky na prehliadky podľa programu

2013
2013
2013
2013
2013

Kyjev patrí k najstarším metropolám Európy. Rozkladá sa na dvoch úplne odlišných
brehoch rieky Dneper. Pravý breh je nedostupný, strmý a skalnatý, ľavý je plochý,
piesčitý a často bol zaplavovaný jarnými vodami rieky. Práve preto sa Kyjev zo začiatku
budoval práve na pravom brehu. Jeho história sa začala písať okolo 4.-5. storočia nášho
letopočtu a podľa starých báji a povestí ho založili štyria súrodenci, traja bratia Kyj,
Choriv a Šček a ich sestra Lybiď. Historicky významné postavenie si však získal až za
vládnutia Rurikovcov, ktorých si miestne rozdrobené plemená pozvali, aby im vládli a
bránili ich pred kočovnými kmeňmi Chazárov, Kumánov, Pečenegov a iných stepných
kmeňov. Odvtedy sa Kyjev stal centrom moci v Kyjevskej Rusi, ale aj významným
obchodným centrom na ceste medzi Baltickým a Čiernym morom. Významnou tepnou
Kyjeva je rieka Dneper, ktorý pramení v Rusku, preteká Bieloruskom, aby sa na Ukrajine
stal európskou veľriekou, ktorá sa pri juhoukrajinskom Chersone vlieva do Čierneho
mora. Mohutný tok rieky, ktorý vo svojich básňach ospieval veľký ukrajinský poét Taras
Ševčenko, je dnes na viacerých miestach prehradený a vytvára niekoľko nádrží
(Kyjevská, Kremenčucká, Dneprodzeržinská, Kachovská), ktoré pripomínajú menšie
moria. Z vĺn Dnepra je nádherný výhľad na majestátnu Kyjevsko-Pečerskú lavru,
chrámový komplex zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. K
iným významným historickým pamiatkam Kyjeva patria pozostatky Zlatej brány,
chrámový komplex Sofia Kyjevska, Andrejevský chrám, súbor Kyjevsko-Mogiľanskej
akadémie, pamätník kozáckemu atamánovi Bohdanovi Chmeľnickému atď. Dnešná
história Kyjeva a celej Ukrajiny sa tvorí na najznámejšom námestí Kyjeva – Námestí
nezávislosti s monumentálnym stĺpom, zasväteným ochrancovi mesta – Sv. Michalovi.
Námestie sa plynulo mení na najväčšiu triedu Kyjeva – Chreščatik – dnes centrum
obchodu, reštaurácií, kaviarní a umenia. Kyjev je veľmi zelené a kvitnúce mesto z
neodmysliteľnými gaštanmi a orgovánmi. Dnes je Kyjev metropola so všetkým, čo k
takému pomenovaniu patrí. Mesto sa môže pýšiť viacerými významnými divadelnými
scénami, má svoj stály kamenný cirkus, viaceré známe estrádne a muzikálové stánky. Je
tu veľký zimný štadión a v minulom roku bol znovuotvorený Centrálny futbalový štadión
pre 80 000 divákov. Aj keď fanúšikom futbalu a histórie asi viac hovorí starý štadión
Dynama, na ktorom sa počas druhej svetovej vojny hral pamätný zápas mužstva
ukrajinských zajatcov proti výberu okupantov z Nemecka. V meste sú zriadené viaceré
významné múzea, napríklad Múzeum histórie mesta, Prírodovedné múzeum,
Etnografické múzeum, Múzeum Bojovej slávy s neprehliadnuteľnou sochou Matkyvlasti. A ozajstnou perlou Kyjeva je rozsiahla Národná botanická záhrada, ktorá v letných
mesiacoch hrá všetkými farbami a vôňami, aké si len vieme predstaviť.

PRÍĎTE SPOZNAŤ KYJEV, NEOĽUTUJETE!!!

