Ach Odesso Perło Morska!!!

Cena promocyjna tylko 1390 zł
- za 10 pełnych dni z wyżywieniem dla osób które zgłoszą się do 30.04.2019.
Nie zwlekaj z rezerwacją i oszczędź 250 zł!

Data: 02-11.09.2019 r.
Normalna cena 1640 zł. Bez nocnych przejazdów!
W cenie zawarte są świadczenia:
- przejazd nowoczesnym autokarem wg planu,
- zwiedzanie: Lwów, Zatoka, Odessa, Akerman (Białgorod), Wilkowo,
- 9 noclegów: pokoje 2-osobowe z łazienkami, dostępne również pokoje 3-osobowe
(2 noclegi tranzytowe we Lwowie i 7 noclegów w Zatoce),
- wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji,
- zwiedzanie z przewodnikiem,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL i NNW,
Cena nie zawiera:
- opłaty klimatycznej w wysokości 30 zł od osób powyżej 14 roku życia.
Fakultatywnie:
- winnica Szabo, z degustacją - 40 zł,
- Delfinarium Nemo - 50 zł,
- rejs statkiem do rezerwatu w delcie Dunaju plus obiad - 70 zł.
Uwaga!
Paszport powinien być ważny jeszcze 3 miesiące od daty powrotu do Polski.

Program wycieczki:
Dzień 1 - 02.09.2019 – poniedziałek. Zbiórka i wyjazd o godz. 07.00 z parkingu przy kinie Cinema
City (ul. Czerwona Droga). Przejazd przez terytorium Polski do Lwowa na Ukrainie. Zakwaterowanie
około godz. 20.00 obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 – 03.09.2019 – wtorek. Śniadanie godz. 07.00. Wykwaterowanie i wyjazd do Odessy godz.
08.00. Postój na posiłek (we własnym zakresie) w pobliżu Umania. Przyjazd do kurortu Zatoka (nasza
baza), ok. godz. 19.00. Zakwaterowanie w pokojach. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 - 04.09.2019 – środa. Śniadanie. Spacery i zapoznanie z Zatoką. Dzień wolny na plaży. W
tym dniu można także umówić się na wizytę w parku wodnym w plenerze lub delfinarium "Nemo".
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4 - 05.09.2019 – czwartek. Śniadanie. Wyjazd do Odessy godz. 11.00. Piesza wycieczka po
mieście z profesjonalnym przewodnikiem. Zwiedzamy m. in. Operę w Odessie, katakumby, spacer
ulicą Deribasowską. Zobaczymy także Port Odessa. Czas wolny. Po 18.00 wracamy do ośrodka.
Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5 - 06.09.2019 – piątek. Wyjazd do Biełgorodu Dniestrowskiego o godz. 11.00. Zwiedzanie
twierdzy Akermańskiej, (sonety krymskie Mickiewicza), która znajduje się od 1998 roku na liście
UNESCO. Po południu powrót do bazy. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6 - 07.09.2019 – sobota. Śniadanie. Do południa wizyta w „Centrum Kultury wina Szabo" z
degustacją słynnych odeskich win i koniaków. (Tradycyjnie, nasz proces wycieczki jest kompatybilny z
procesem uzyskiwania przyjemności i wzbogacania intelektualnego ;-) ) Powrót do Zatoki. Plaża,
morze… Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7 - 08.09.2019 – niedziela. Wczesne śniadanie. Przejazd do Wilkowa. To miasteczko u zbiegu
Dunaju i Morza Czarnego, perła Dunaju ukraińskiego. "Wenecja", położony nad samym morzem, na
granicy z Rumunią. Wyjątkowość miasta to jego stara część znajdująca się na wodzie. Zamiast ulic są
tam kanały, przez które można przedostać się głównie na oryginalnych ukraińskich "gondolach"
(budowanych właśnie tam) i motorówkach. Powrót na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 8 - 09.09.2019 – poniedziałek. Śniadanie, dzień wypoczynkowy nad Morzem Czarnym.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 9 - 10.09.2019 – wtorek. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do
Lwowa. Postój na posiłek w pobliżu Umania. Dojazd do hotelu około 21.00. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 10 - 11.09.2019 – środa. Śniadanie godz. 08.00. Krótkie zwiedzanie Lwowa autokarem i
wycieczka piesza z przewodnikiem. Zakupy wyjazdowe. O godz. 13.00 wyjazd do domu.
Przyjazd do Torunia po północy.

