
Uz Persijas ceriņas pilsētu...

Kijeva - Ukrainas galvaspilsēta

13-15. aprilī 2017 g.

 

1. diena

Pārlidojums Rīga-Kijeva. Transfērs uz viesnīcu.Ekskursija «Senā Kijeva». XI gs. Nacionālā rezervāta „Kijevas
Sofija” apmeklējums. Svētās Sofijas katedrāles pamatus 1037. gadā lika Jaroslavs Gudrais. Saskaņā ar krievu
hronikām, katedrāle bija Kijevas Krievzemes galvenais dievnams. Katedrāles lepnums – Marijas Orantas-
Dievmātes mozaīkas kompozīcija uz altāra sienas. Katrs Kijevas iedzīvotājs zina ticējumu: kamēr pastāvēs šī
siena, pastāvēs arī pati Kijeva. Pusdienas kafejnīcā. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā.

2. diena

Brokastis viesnīcā. Apskata ekskursija ar autobusu un Kājāmgājēju ekskursija uz Nacionālo Kijevas Pečoru
rezervātu un darbojošos klosteri Kijevas Pečoru Lavru ar Tuvo vai Tālo alu apmeklējumu. Klosteris Pečoru
Lavra tika dibināts XI gs. Nosaukums „pečoru” radies no vārda „alas”, kas atradās šajā teritorijā, un kurās
dzīvoja pirmie mūki, bet Lavra - goda nosaukums, kuru piešķīra tikai ļoti lieliem un nozīmīgiem klosteriem.
Klostera komplekss arī šodien atstāj grandiozu iespaidu. Pusdienas kafejnīcā. Kājāmgājēju ekskursija „Pečerskas
arhitektūras pieminekļi”. Ekskursija “ Vrubeļ Kijevā ” ar Kirillovas baznīcu apmeklējumu. Brīvais laiks. Nakts
viesnīcā.

3. diena

Brokastis viesnīcā.  Kājāmgājēju ekskursija pa vienu no vecākajām Kijevas ielām - Andreja nogāzi, ko dēvē par
„Kijevas vernisāžu”. Savu nosaukumu tā ieguva XVIII gs. no Andreja baznīcas. Ielas apbūve veikta XIX gs.
beigās un XX gs. sākumā. Visas ielas garumā atrodas suvenīru veikali, muzeji, gleznu galerijas, mākslas saloni,
nelieli teātri, kā arī bāri un kafejnīcas, kur var atpūsties un nogaršot ukraiņu virtuves ēdienus.“Podols” — viens no
senākajiem Kijevas rajoniem, kas atrodas Dņepra krastos garumā.  Pusdienas kafejnīcā. Pēc vēlēšānos
rakstnieka M.Bulgakova muzeju apmeklējums.  Transfērs uz lidostu  Pārlidojums Kijeva - Rīga
Cena:  345 EUR+ aviopārlidojums

Ceļojuma cenā iekļauts: 

    Dzīvošana viesnīcā 3* (3 naktis), divvietīgajā numurā ar ērtībām (centrā)
    Transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
    Ēdināšana: 2 brokastis, 3 pusdienas
    Ekskursijas pēc programmas
    MIKRO autobuss pēc progr.
    Krieviski runājoša gida pakalpojumi
    Ieejas biļetes apskates obektos

    

Papildus izdevumi: 

     Aviopārlidojums Rīga - Kijeva – Rīga ( ap 200 EUR)
    Ukrainas vīza LR nepilsoņiem


