DO ČERNOBYLU S HBO
Chcete sa cítiť ako v seriály HBO o Černobyle? Stretnite sa s preživšími túto katastrofu
a vypočujte si ich reálne príbehy. Katastrofa v Černobyle poznačila jedno celé mesto a kraj a
aj jednu generáciu na veky.
Zažite jeden deň v meste duchov a v pozrite si nezvyčajnú flóru a flóru, ktorá tu medzitým
vyrástla. Takmer človeku nedotknuteľná zóna za 30 rokov sa zmenila doslova na divočinu.
LET
(odlety možné aj z Prahy)

16:35

19:30
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DÁTUMI ZÁJAZDOV:
31.7.2019 – 2.8.2019 (možnosť predĺženia zájazdu o spoznávací zájazd Kijeva s odletom 4.8.2019)
28.8.2019 – 30.8.2019 (možnosť predĺženia zájazdu o spoznávací zájazd Kijeva s odletom 1.9.2019)
Typ zájazdu:
Zážitkový
Náročnosť zájazdu:
Úroveň obtiažnosti 2 – vhodný pre dospelých od 18 rokov
Základné údaje o zájazde:
Stretnete sa s priamymi účastníkmi tragédie, ktorí vám prezradia tajomstvá a skutočné príbehy udalostí
V zóne Černobyľu sa nachádzate menej ako 10hod.
Úroveň radiácie je porovnateľná s úrovňou radiácie dvojhodinovému letu v lietadle.
Odlet je z Bratislavy a z Prahy
Český/slovenský sprievodca
Organizácia zájazdu:
V zóne je KATEGORICKY ZAKÁZANÉ: krátke nohavice, sukne a šaty, otvorené topánky.
Do zóny sa nesmie alebo budú vyhostené:
1. osoby pod vplyvom alkoholu či omamných látok
2. nosiť alebo držať akúkoľvek zbraň
3. nespĺňa a nerešpektuje požiadavky sprievodcu

Trasa zájazdu:
Bratislava – Kiev – Pripjať/Černobyľ – Kiev – Bratislava
Cena zájazdu: 590 €
V cene je zahrnuté:
Letenka do Kijeva so všetkými poplatkami
2 noci v hotely 3* s raňajkami v centre Kijeva
Vybavenie všetkých potrebných povolení a dokladov na vstup do zóny Černobyľ
Transfer z/do letiska v Kijeve
Transfer /do Černobiľu
Miestny sprievodca (rusky, anglicky, česky)
Dozimeter
Obed Černobyle v miestnej jedálni

Doplatok za batožinu do podpalubia je 60,-€
Doplatok za odlet z Prahy je 120,-€
Doplatok za predĺženie zájazdu o 2 dni v Kijeve s exkurziou je 200,-€
Program zajazdu:
Den 1
16:30 Odlet z Bratislavy
19:30 Prilet do Kieva
Stretnutie so sprievodcom na letisku
Transfer z letiska do hotela
Ubytovanie v hoteli
Den 2
6:30 Raňajky v hoteli
7:00 stretnutie so skupinou, príprava na odchod do Černobyľu
8:00 odchod do mesta Pripjať (najbližšie mesto k jadrovej elektrárni Černobyľ)
Cesta trvá cca 2,5 hod
Navštívime skutočné lokality Černobyľskej zóny, ktorú ste mali možnosť vidieť v seriáli HBO „Černobyľ“:
-

suterén jadrovej elektrárne v Černobyle, v ktorej sa nachádza sídlo likvidácie v prvých dňoch po
výbuchu elektrárne;
požiarnu stanicu, odkiaľ vyrazili prvý hasiči;
lekársku jednotku mesta Pripjat, ktorá prijala prvé obete;
legendárny Pripjatský most, z ktorého podľa seriálu, obyvatelia Pripjati sledovali požiar;
dozviete sa skutočné príbehy ľudí od priamych svedkov katastrofy, ktorých osudy zachytil seriál
HBO;
park Pripyat so svetoznámym ruským kolesom;
zajazdime si v obrnenom vozidle, v ktorom likvidátori v roku 1986 pokračovali v prieskume a
tvorili prvé mapy radiačnej kontaminácie;
Jedáleň pracovníkov elektrárne

18:30 Odchod z mesta Pripjať do Kijeva
21:00 Príchod do Kijeva
Transfer do hotela
Prenocovanie v hoteli
Deň 3
Raňajky v hoteli
12:25 Transfer na letisko
15:25 Odlet do Bratislavy
...pre klientov, ktorí si predĺžili zájazd o pobyt v Kijeve
Voľný program (možnosť nákupov)
Prenocovanie v hoteli
Deň 4
Raňajky v hoteli
9:30 stretnutie so sprievodcom na recepcii hotela
10:00 začiatok exkurzie v centre Kijeva
13:00 koniec exkurzie
Voľný program
Prenocovanie v hoteli

Deň 5
Raňajky v hoteli
12:25 Transfer na letisko
15:25 Odlet do Bratislavy
Mapa:

