
Ramowy program wycieczki:
1 dzie Wyjazd w godzinach rannych.  Przejazd na Ukrain .

2 dzie Przyjazd do LWOWA ok. godz. 12:00. Zwiedzanie: przejazd autokarem przez miasto - Uniwersytet, Ossolineum, d. Ko ció w. El biety,
     katedra w. Jura; nast pnie pieszo Opera, spacer Prospektem Swobody do pomnika Mickiewicza, katedra aci ska, Kaplica Boimów,
     Rynek, ko ció Dominikanów, katedra Ormianska. Przejazd do hotelu / Lwów lub okolice/. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

3dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Przejazd do Odessy. Po drodze zwiedzanie HUMANIA – Zofiówka, zespó  parkowy.
  Przyjazd do ODESSY w godzinach wieczornych, ok. 20:00-21:00. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Zwiedzanie ODESSY, m.in.: Opera, Stara Gie da, schody Potiomkinowskie, pa ac Woroncowów, port,
     pasa , ulica Derybasowska, parki miejski, pomnik Mickiewicza; czas wolny. AKERMAN – uj cie Dniestru, twierdza. ok. godz. 21:00 wyjazd
     na Krym. Nocny przejazd do Teodozji (ok. 600 km).

5 dzie Przyjazd do TEODOZJI, spacer po mie cie – mury twierdzy genue skiej, meczet Mufti D ami, cerkwie, galeria Ajwazowskiego –
     ormia skiego malarza marynisty. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzie niadanie. Przejazd do Koktebelu – rejs statkiem (ok. 1,5 -2 h) i podziwianie rezerwatu Karadagskiego oraz Z otych Wrót od strony
     morza. Nast pnie przejazd i zwiedzanie: SUDAK – twierdza genue ska; NOWY WIAT – uroczy zak tek Krymu, dawna posiad o  Lwa
     Golicyna. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

7 dzie niadanie. Dzie  wolny. Pla owanie, spacer po deptaku nadmorskim. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Zwiedzanie: STARY KRYM – miasteczko, gdzie dominuj cymi mieszka cami s  Tatarzy, meczet Mamluk

     Bej Barsa z XIII w., meczet Uzbeka z XIV w., klasztor ormia ski z XIV w. Przejazd do A USZTY (ok. 165km). Zakwaterowanie w hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

9 dzie niadanie. Przejazd i zwiedzanie: LIWADIA – pa ac, letnia rezydencja cara Miko aja II, miejsce konferencji ja ta skiej; A UPKA – zespó
     pa acowo-parkowy Woroncowów; JA TA – spacer po nabrze u. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

10 dzie niadanie. Przejazd i zwiedzanie: z Mischoru wyjazd kolejk  na gór AJ-PETRI, MASSANDRA – pa ac Aleksandra III, JASKÓ CZE
     GNIAZDO. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

11 dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Zwiedzanie: CHERSONES – kompleks archeologiczny, pozosta o  staro ytnego miasta, zabytek wpisany
     na list wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO; INKERMAN – twierdza Kalamita. Przejazd na miejsce noclegu do SEWASTOPOLA.
     Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

12 dzie niadanie. Zwiedzanie: BACHCZYSARAJ – pa ac chanów krymskich, Fontanna ez, Monaster Uspie ski, skalne miasto Czufut Kale.
     Pwrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

13 dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Wyjazd w kierunku Winnicy. Po drodze zwiedzanie w TULCZYNIE – najwi kszego pa acu magnackiego
     Rzeczypospolitej, wybudowanego przez Szcz snego Potockiego w XVIII w. Zakwaterowanie w hotelu (ok. godz. 22:00). Obiadokolacja.
     Nocleg.

14 dzie niadanie. Opuszczenie hotelu. Wyjazd w drog  powrotn  do Polski. Zako czenie wycieczki w pó nych godzinach wieczornych.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem (wc, video, barek, klimatyzacja)
- 11 noclegów, pokoje 2,3-os. z azienk ;
- 11 niada , 11 obiadokolacji;
- ubezpieczenie KL (15000 euro), NNW (2500 euro) i baga u (125 euro);
- miejscowego przewodnika; 
- opiek  pilota.
Cena nie zawiera wiadcze  nie wymienionych w ofercie, biletów wst pów do zwiedzanych obiektów ok. 50 euro. Ceny biletów mog  ulec zmianie. Kolejno
zwiedzania mo e ulec zmianie. Dop ata do pok. 1-os. 750 z .
Do przekroczenia granicy jest wymagany paszport.

Organizator: ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. 
ul. Mickiewicza 4 . 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65, e-mail:Alma@tbg.net.pl 


