KPSK-reis 2019

West-Oekraïne
van 15 tot 22 mei 2019
PROGRAMMA
Dag 1
Woensdag 15 mei 2019 :
Vlucht vanuit Zaventem naar
Kiev. Transfer naar het
centraal gelegen hotel.
Stadswandeling.
Dag 2
Stadsbezoek. Al onze
bezoeken zullen gebeuren
met Engelstalige gidsen.
Kiev is een prachtge stad met
talrijke bezienswaardigheden.
Namiddag :
bezoek aan Babi Yar.
Dag 3

Kiev : bezoek in de voormiddag
aan het Pechersk-Lavra
Klooster, zetel van de
Oekraïens Orthodoxe Kerk.
In de namiddag bezoek aan het reusachtge monument opgericht ter herdenking van de Tweede
Wereldoorlog en eventueel bezoek aan het oorlogsmuseum.
Vrije tijd.
Dag 4
In de voormiddag excursie naar het huis van
de voormalige gevluchte president, op zo een
uurtje rijden van Kiev, gelegen in een
prachtg park.
Na het middagmaal: vertrek naar de
luchthaven voor de binnenlandse vlucht
van Kiev naar Lviv.
Transfer naar het hotel.

Dag 5
Lviv, het vroegere Lemberg,
wordt beschouwd als de
mooiste stad van de Oekraïne.
Het centrum van de stad staat
op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Dag 6
We brengen de ganse dag nog door in Lviv maar nemen ’s avonds de trein naar Odessa.
We slapen in compartmenten met twee bedden, eerste klas.
Dag 7
Aankomst in Odessa.
Transfer naar het hotel.
Stadsbezoek :
Opera,
de Potemkintrappen,
enz.
Dag 8
Odessa
woensdag 22 mei
Transfer naar de
luchthaven.
Praktsche gegevens:
Alle Hotels ****
Vluchten : Zaventem – Kiev / Kiev – Lviv / Odessa – Kiev /
Kiev – Zaventem // i-Treinreis : Lviv – Odessa : 1ste klasse slaaptrein
Kleinere verplaatsing : bus met airco
Inbegrepen : alle excursies + inkomgelden,
.
alle maaltjden, ngelstalige gidsen
Niet-inbegrepen : fooien en persoonlijke uitgaven,
.
annulate- en reisverzekering
Kostprijs : 1580 € per persoon. Niet - leden : 1630 €.
Toeslag éénpersoonskamer : 200 €.
Inschrijving : door stortng van 100 € op de rekening van
KPSK BE14 4153 0021 2183 met de vermelding : “OEKRAINE”
Wie een uitgebreide reisbeschrijving wenst, stuurt een mail
naar Jan Weyers (jweyers@myonline.be)

