
KRYM
Krym – zwany w staro ytno ci Tauryd ,

dostarcza turystom bogactwa ró norodnych wra e .

Mi o nicy przyrody znajd  tam rozleg e, dzikie góry,

rzadkie ro liny i unikalne formacje geologiczne,

osoby zainteresowane kultur  – zabytki przesz o ci

od greckich ruin po XIX wieczne pa ace, spragnieni

wypoczynku – s oneczne pla e, nadmorskie parki i 

cisz  wiecznie zielonych ogrodów.

TERMIN: 15.08. – 23.08.2012r. 
CENA: 1890 z .

ZAPEWNIAMY:

6 noclegów w A uszcie w pok. 2 lub 3 osobowych z 
azienkami;

Wy ywienie w A uszcie: 6 niada , 6 obiadokolacji
Opiek  pilota podczas trasy przejazdu
Us ugi przewodnika w j zyku polskim
Przejazd autokarem zachodnim
Ubezpieczenie NNW i KL 

UWAGA! Poszczególne punkty programu mog  ulec 
zamianie lub przesuni ciu z przyczyn niezale nych od
organizatora. Cena nie zawiera biletów wst pu do
zwiedzanych obiektów (ok. 30 USD), ewentualnych op at
ubezpieczeniowych pobieranych przez w adze ukrai skie
(ok. 20 z ), posi ków i napojów podczas przejazdu.
Kalkulacja w/w imprezy przy grupie licz cej minimum 40
osób.

RAMOWY PROGRAM:
1 dzie  – wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach rannych. Przejazd

przez Ukrain , podró  noc .

2 dzie  – przyjazd do Odessy przed po udniem. Krótki odpoczynek

i dalszy przejazd do A uszty. Pó nym wieczorem przewidywane

przybycie do A uszty, kurortu na po udniowym wybrze u Krymu,

zakwaterowanie w domu wypoczynkowym, obiadokolacja, nocleg.

3 dzie  – niadanie, zwiedzanie okolic A uszty: przyl dek Plaka,

park i pa ac ks. Gagarina, kurort Partenit, atwa wycieczka na

gór Aju-Dag. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzie  – niadanie. Wycieczka do Ja ty i Nikitskiego Ogrodu

Botanicznego, jednego z najbogatszych w Europie. W Ja cie

najwi ksz  atrakcj  stanowi  otoczone wspania ymi parkami XIX

w. pa ce (pa ac Woroncowa, Liwadia i in.), zbudowane dla

rosyjskich arystokratów i magnatów przemys owych.

Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzie  – niadanie. Wycieczka górska, piesza do skalnego ogrodu

na górze Demerd i (1239 m npm.) – ok. 6 godzin. Popo udnie

wolne. Obiadokolacja, nocleg. 

6 dzie  – niadanie. Wycieczka do Bachczysaraju, dawnej stolicy

chanów i skalnego miasta Czufut – Kale, twierdzy tajemniczego

ludu Karaimów. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzie  – niadanie. Wycieczka do Sudaku, gdzie wznosz  si

ruiny genue skiej fortecy oraz pobliskiej niezwykle malowniczo

po o onej, miejscowo ci wypoczynkowej Nowy wiat, gdzie 

znajduje si  te  wytwórnia s ynnych win szampa skich – mo liwa

degustacja. Obiadokolacja. Nocleg.

8 dzie  – niadanie. Wczesny wyjazd z A uszty i przejazd do 

Odessy. Krótkie zwiedzanie miasta. Odjazd z Odessy do Polski.

Przejazd noc .

9 dzie  – przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach po udniowych.
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