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Ukrajina je dežela, ki je bila naseljena že pred 32.000 leti in je vrhunec dosegla v srednjem
veku, ko je predstavljala srce vzhodnih Slovanov. Od 13. stoletja dalje pa so si njen teritorij
svojile in pripajale k svojim deželam različne sosednje države, od Litve, Poljske, Avstroogrske,
Otomanskega imperija in Rusije. V 17. in 18. stoletju je na tleh današnje Ukrajine prosperirala
Kozaška republika, ki pa je tudi sama podlegla Poljski in Rusiji. Leta 1940 je postala Ukrajina
sovjetska socialistična republika vse do samostojnosti leta 1991. Na potovanju, ki v enajstih
dneh praktično predstavi celotno deželo, bomo odkrili poleg glavnega mesta in dobro
poznanega Černobila, tudi vsa zanimiva, zgodovinska mesta zahodnega dela Ukrajine, med
katerimi zagotovo prednjači mesto Lvov in pokrajina Bukovina. Potovanje bomo zaključili na
obali Črnega morja ter zadnja dva dneva uživali v prelepi Odesi. Obiskali bomo najlepše cerkve,
samostane, muzeje na prostem, trdnjave in srednjeveška mesta ter vasi in tako spoznali
njihovo kulturo in vero ter prelepo pokrajino te velike vzhodnoevropske dežele in to v času,
ko je dežela najlepša!

1. DAN: LJUBLJANA – KIJEV
Dopoldanski let iz Ljubljane proti Istanbulu in dalje proti ukrajinski prestolnici Kijevu. Po
prihodu in opravljenih formalnostih na letališču bo sledil prevoz do hotela, nastanitev in
nočitev.
2. DAN: KIJEV
Današnji dan bo namenjen celodnevnemu ogledu ukrajinskega glavnega mesta, na
katerem bomo spoznali najpomembnejše turistične znamenitosti kot so Zlata vrata, ki jih
je dal zgraditi Jaroslav Modri. Sprehodili se bomo po trgu Sophyivska, kjer se nahaja

katedrala Sofiya Kijevska, v kateri so posmrtni ostanki Jaroslava Modrega in njegove žene
Irine. Katedrala je danes pod zaščito UNESCA. Sledil bo še ogled katedrale Myhailovsky in
sprehod po glavni ulici mesta, Khreschatyk. Kosilo v tradicionalni restavraciji. Popoldne si
bomo ogledali samostan kijevske Pecherske lavre, ki velja za največjo znamenitost v mestu
in je prav tako na UNESCOvi listi. Oglede bomo zaključili z obiskom muzeja Narodne
zgodovine Ukrajine in druge svetovne vojne, kjer bomo spoznali ta herojski del ukrajinske
zgodovine. Vrnitev v hotel in nočitev (Z,K).
3. DAN: KIJEV – ČERNOBIL - KIJEV
Danes se bomo podali na celodnevni izlet v Černobil, ki ga je svet spoznal zaradi jedrske
katastrofe, ki se je tam zgodila aprila 1986. leta. Ustavili se bomo na točki „Dytyatki“, ki je
označevala vstop v prepovedano območje mesta. Postanek bo tudi na osrednjem trgu v
Černobilu, kjer so postavili spomenik junaškim gasilcem. Nato se bomo podali v mesto
duhov – Pripyat in se sprehodili po praznem mestu do hotela Polissia, šole, vrtca, trgovine,
zabaviščnega parka in bazena in si poskušali predstavljati, kako je bilo videti mesto s 50.000
prebivalci, preden so ga evakuirali v 24 urah. Zapeljali se bomo okrog nuklearke in
reaktorja št. 4, ki ga prekriva ogromen betonski sarkofag ter bili na vsega 100 m od mesta,
kjer se je zgodila eksplozija tiste strašne aprilske noči. Kosilo v Černobilu in nekaj prostega
za fotografiranje, nato se bomo popoldne vrnili v Kijev. Nočitev (Z,K).
4. DAN: KIJEV – KAMENEC PODOLSKI
Dopoldne se bomo odpeljali do muzeja na prostem, ustanovljenem leta 1969. V njem se
danes nahaja preko 300 zgradb, kot so lesene hiše, cerkve, mlini na veter, ki so bile
zgrajene od 17. – 20. stoletja in prenešene v muzej z različnih delov Ukrajine. Na sprehodu
skozi vas-muzej se bomo seznanili s tradicionalnim načinom življenja na podeželju. Sledilo
bo kosilo v restavraciji in prevoz na železniško postajo ter vkrcanje na vlak, s katerim se
bomo odpeljali v Kamenec Podolski, ki je od glavnega mesta oddaljen približno 440 km. Tja
bomo prispeli proti večeru. Sledil bo prevoz do hotela, nastanitev, večerja in nočitev
(Z,K,V).
5. DAN: KAMENEC PODOLSKI
Kamenec Podolski je eno najstarejših mest v Ukrajini in se nahaja v regiji Khmelnitsky.
Zaradi izjemne zgodovinske mestne arhitekture in kanjona Smotriča, ki obdaja staro
mesto, je danes posebej zaščiteno. V starem mestu je približno dvesto zgradb, zgrajenih
med XI. in XIX. stoletjem. Najpomembnejše so grad in trdnjavski most, turška trdnjava.
Dopoldne se bomo sprehodili po starem mestu. Po kosilu si bomo ogledali trdnjavo nad
mestom. Najstarejši deli gradu datirajo v XI. in XII. stoletje. Grad, ki je obdan z mogočnim
obzidjem, velja za eno lepših vojaških trdnjav v vzhodni Evropi. Po kosilu v lokalni
restavraciji se bomo podali do mesteca Khotyn, kjer se nahaja edinstvena trdnjava, stara
približno tisoč let in ki velja za eno najpomembnejših v deželi. Proti večeru vrnitev v
Kamenec Podolski, večerja in nočitev (Z,K,V).

6. DAN: KAMENEC PODOLSKI – ČERNIVCI
Po zajtrku se bomo podali do približno 100 km oddaljenega mesta Černivci, ki se nahaja ob
vznožju Karpatov, na desnem bregu reke Prut in so središče zgodovinske pokrajine
Bukovina. Bukovina je danes razdeljena med Ukrajino in Romunijo, Černivci pa so najbolj
pomembno univerzitetno mesto v Ukrajini. Imenujejo ga tudi Jeruzalem na Prutu, Mali
Dunaj, ali pa evropska Aleksandrija. Svoj vzpon je mesto doživelo v časih avstro-ogrskega
imperija, ko je imelo enako število Židov, Nemcev, Romunov in Ukrajincev. Po prvi in drugi
svetovni vojni se je struktura prebivalstva precej spremenila in danes je v mestu skoraj
80% Ukrajincev, ostalo pa so v glavnem Rusi. Dopoldne bomo namenili sprehodu po
starem delu mesta. Po kosilu pa se bomo podali do rezidence pravoslavnih metropolitov
Bukovine, ki je danes pod zaščito UNESCA. Zgradbe rezidence so zgrajene v različnih
arhitektonskih slogih: od bizantinskega, mavrskega, renesančnega, gotskega, s primesmi
tradicionalne ukrajinske arhitekture in nekaterimi izbranimi židovskimi elementi. Po
ogledu rezidence nastanitev v hotelu in nočitev (Z,K).
7. DAN: ČERNIVCI – IVANO FRANKIVSK – LVOV
Po zajtrku se bomo podali do mesta Ivano-Frankivsk, zgodovinskega mesta v zahodni
Ukrajini, ki ima danes približno 230.000 prebivalcev. Družina poljskega porekla Potocki je
tukaj v 17. stoletju dala zgraditi trdnjavo. Ko je ta del Ukrajine pripadel Avstroogrski
monarhiji, je iz trdnjave kmalu zraslo mesto ob vznožju Karpatov. Dopoldne bo namenjeno
ogledu mesta. Kosilo v restavraciji. Popoldne si bomo ogledali samostan Maniavskyi Skit iz
začetka 17. stoletja. Samostan je dal zgraditi sveti Job iz Maniave. Po ogledu samostana
bomo pot nadaljevali do 135 km oddaljenega mesta Lvov, v katerem se stikajo različni
zgodovinski in verski vplivi, predvsem poljski in nemški. Staro mestno jedro je vpisano na
seznam svetovne kulturne dediščine UNESCA. Mesto ima danes nekaj več kot 800.000
prebivalcev in je kulturno središče zahodne Ukrajine. Nastanitev v hotelu, prosto za
večerjo in nočitev (Z,K).
8. DAN: LVOV
Mesto Lvov velja za eno najlepših mest v Ukrajini. Ime je dobilo v čast Lea, najstarejšega
sina kralja Daniela in je bilo prestolnica kraljevine Ruthenije v letih 1272-1349, ko je mesto
zavzel kralj Kazimir III. Veliki. Mesto je bilo od leta 1434 glavno mesto vojvodine Ruthenije
kot del kraljevine Poljske. In še danes ga mnogi imenujejo kar poljsko mesto. Po kosilu v
lokalni restavraciji si bomo popoldne ogledali muzej na prostem Shevchenkivskyi Gaj, ki se
nahaja na obrobju mesta in je bil ustanovljen že leta 1930, ko so tja prenesli cerkev Sv.
Nikolaja iz začetka 18. stoletja. Večerja bo tokrat v tradicionalni restavraciji ob spremljavi
domače glasbe in z degustacijo tradicionalne horilke. Zvečer prevoz na železniško postajo
in nastanitev v kupejih prvega razreda za dve osebi ter nočitev na vlaku proti Odesi na obali
Črnega morja (Z,K,V).
9. DAN: ODESA
Dopoldne bo namenjeno ogledu Odese. Ogled bomo pričeli na bulevarju Primorsky, ki velja
za najbolj priljubljeno sprehajališče v mestu. Nekatere najpomembnejše zgradbe v mestu
se nahajajo prav ob tem bulevarju, kot na primer poročna palača in palača grofa

Vorontseva. Bivša palača grofa Pototskega je danes umetnostna galerija, v kateri so na
ogled slike ukrajinskih in ruskih slikarjev od 15. stoletja dalje. Po Potemkinovem stopnišču,
zgrajenem leta 1841 se bomo povzpeli do spomenika posvečenega ruskemu poetu
Puškinu, ki je v Odesi preživljal svoje 13 mesečno izgnanstvo. Sledil bo ogled arheološkega
in pomorskega muzeja. Ogledali si bomo tudi zgradbi operne hiše (zunanji ogled) in
zgradbo, v kateri je sedež univerze. Nato se bomo po Proleterskem bulevaru podali do
parka Shevchenko, od koder je lep razgled na Črno morje in kjer stoji spomenik neznanemu
vojaku na aleji velikanov. Po kosilu v restavraciji vrnitev v hotel in prosto popoldne v
prelepem obmorskem mestu. Nočitev (Z,K).
10. DAN: ODESA
Dopoldne se bomo podali do trdnjave v mestu Bilhorod-Dnistrovskyi, ki se nahaja približno 85
km iz Odese in velja za enega najstarejših mest v deželi, saj je zrastlo na ruševinah antičnega
mesta Tira, ki so ga na obalah Črnega morja ustanovili stari Grki iz mesta Miletusa v 4. st. pred
našim štetjem. Na poti do trdnjave se bomo sezanili z grškim obdobjem zgodovine na obalah
Črnega morja. Po ogledu trdnjave se bomo popoldne vrnili v Odeso in prosto do večerje v
hotelu. Nočitev (Z,V).
11. DAN: ODESA - LJUBLJANA
Po zajtrku bo sledil prevoz na letališče v Odesi, od koder bomo preko Istanbula poleteli v
Ljubljano in tja prispeli pozno popoldne.

ROK ZA PRIJAVO: Najkasneje 3 mesece pred odhodom, oziroma do zapolnitve prostih mest.
CENA: 1.790 EUR
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana – Kijev in Odesa – Ljubljana, vse letališke,
varnostne in RSF takse, (ki na dan 15.11.2019 znašajo 234 EUR), karto za vlak na relaciji Kijev
– Kamenec Podolski v drugem razredu (dnevna vožnja) in v spalniku prvega razreda za 2 osebi
na relaciji Lvov-Odesa, ostale prevoze po programu z avtobusi in vse stroške v zvezi s
prevozom, bivanje v hotelih s 3*** (en hotel, najboljši v mestu Černivci), s 4**** (trije) in s
5***** (en hotel) v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 350 EUR),
obroke po programu, vse oglede in vstopnine po programu, slovenskega spremljevalca in
lokalne vodnike v angleškem jeziku, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov
ter DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: napitnin za vodnike in voznika
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih je 1.890 EUR, cena pri najmanj 15 plačanih potnikih je
1.990 EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih je 2.190 EUR.

