ODESSA ---PERŁA Morza Czarnego
Wyjazd dla Członków i Sympatyków
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
UKRAINA: ODESSA - ZATOKA - TWIERDZA AKKERMAN

Zwiedzanie i Wypoczynek
Termin : 31.08 - 09.09.2018 - 9 dni ( 7 noclegów )
Cena wycieczki - 1.490,00 zł - członkowie TPPiR
1.540,00 zł - sympatycy TPPiR
31.08.2018 - piątek
Wyjazd z Przemyśla do Lwowa o godz. 15.45 (przesiadka we Lwowie). Wyjazd ze Lwowa godz. 21.36.
01.09.2018 - sobota
Przyjazd do Odessy o godz. 10.03. Odbiór grupy przy wagonie przez przedstawiciela biura ukraińskiego.
Przejście z bagażami do autokaru. Zwiedzanie Odessy tj.:
Wycieczka panoramiczna po Odessie (pieszo-autokarowa, z przewodnikiem w języku .polskojęzycznym).
Przejście ulicami Puszkinowska, Katerynińska, Deribasowska, Gogola, Hawanna, Polska, bulwarem
Primorskim, Mostkiem Teściowej; zobaczymy Katedrę, Pasaż, Liceum Riszeliewskie (gdzie w 1825
wykładał Adam Mickiewicz), Ogród Miejski „Gorsad”, słynną Operę, Filharmonię, historyczne Schody
Potiomkinowskie, Terminal Morski; objedziemy historyczną dzielnicę Mołdawankę, inne. Zwiedzanie
Opery Odeskiej.
Przejazd do hotelu - zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Czas wolny (proponujemy plażowanie i zwiedzanie Centrum Rozrywki Arkadia 5 min. na piechotą od
Hotelu OK ODESSA. Centrum pracuje non stop 24 h). Nocleg.
Opcjonalnie za dodatkową opłatą :
Dla chętnych wyjście do Odesskiej Opery na spektakl operowy.
/ w chwili obecnej nie ma jeszcze repertuaru na m-c wrzesień /.
02.09.2018 - niedziela
9.00 - śniadanie.
10.00 - Transfer autokarem. Zwiedzanie Odessy pt.: "Polskie karty w historii Odessy” (krajoznawcza
wycieczka piesza, ok. 2,5 godz. z przewodnikiem w j. polskim.
Rejs statkiem po Zatoce Odesskiej Morza Czarnego (odprawa przy Marinie Jachtowej, rejs trwa 1-1,5 g.)
Czas wolny. Transfer autokarem do hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny.
Chętni mogą wziąć udział w oglądaniu imprez artystycznych z okazji Dnia Miasta Odessy (dojazd do
Śródmieścia i z powrotem – we własnym zakresie).
Liczne targi miejskie oraz imprezy artystyczne i muzyczne na przestrzeni całego Śródmieścia, od wczesnego
wieczora do północy.
Dzień kończy - Koncert Galowy ukraińskich i zagranicznych gwiazd muzyki rozrywkowej prowadzony
tradycyjnie w swoistym olbrzymim amfiteatrze, utworzonym przez Schody i parki pod Bulwarem
Primorskim, mieszcząc przy tym kilkanaście tysięcy widzów, pokaz ogni sztucznych nad miastem i Zatoka
Odesską.
Nocleg.
03.09.2018 - poniedziałek
9.00 - Śniadanie.

10.00 - Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Zatoki. Przyjazd do m. Zatoka - zakwaterowanie w hotelu
AFRODITA. Czas wolny.
Zapoznanie się z miejscowością, odpoczynek i plażowanie
17.30 - Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
04.09. - 07.09.2018
Pobyt w Zatoce.
Śniadania od godz. 8.30 - 9.30
Obiadokolacje godz. 17.30.
Odpoczynek i rekreacja oraz organizacja własnych imprez w tym wieczorek taneczny
( powitalny i pożegnalny ) organizacja wyjazdu do Centrum Kultury Wina SHABO
08.09.2018 - sobota
9.00 - śniadanie.
9.30 -Wykwaterowanie i złożenie bagaży w autokarze
Wyjazd do Białogrodu nad Dniestrem: zwiedzanie Twierdzy Akkerman
Czas wolny. Wyjazd do Odessy. Obiad w Odessie. Wyjazd na Dworzec Główny w Odessie. godz.
17.30 - 17.45 - zbiórka grupy na Dworcu Głównym.
Odjazd do Przemyśla godz. 18:26.
09.09.2018 - niedziela
Przyjazd do Przemyśla o godzinie 9.45.
===============================================================

UWAGA:
Wycieczka jest wyjazdem koleżeńskim, a program może ulec przesunięciu lub zmianie.
=====================================================================

CENA ZAWIERA:
- Bilet kolejowy do Lwowa w wagonie z miejscami do siedzenia,
- Bilet kolejowy w wagonie sypialnym ( 4 os przedziały ) na trasie: Lwów - Odessa oraz
Odessa - Przemyśl ,
- Transfery autobusem ( z pociągu, z Hotelu w Odessie do Hotelu w Zatoce i
odwrotnie do Odessy - dworzec kolejowy itd. ) zgodnie z programem ,
- Opłaty polskojęzycznego przewodnika, oraz opłaty organizatora ukraińskiego,
- Noclegi :
2 noclegi w Odessie - Hotel OK ODESSA ,
5 noclegów w m. Zatoka - Hotel Afrodyta,
- Wyżywienie:
7 śniadań i 7 obiadokolacji oraz 1 obiad
- bilet wejściowy do zwiedzania Teatru Opery,
- bilet na statek po zatoce Odeskiej
- bilet wejściowy do zwiedzania Twierdzy Akkerman .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENA NIE ZAWIERA:
* świadczeń nie wymienionych w ofercie;
* cen biletów w ramach organizacji własnych imprez oraz ceny biletu wejściowego do
Odesskiej Opery na spektakl operowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje praktyczne:
Do przekroczenia granic wymagany jest paszport .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłata zaliczki
Przy zapisie na wyjazd należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł
do dnia 28 lutego 2018 r.
Drugą wpłatę w wysokości 500 zł należy dokonać do 20.06.2018 roku.

Zapisy i zaliczki na wycieczkę przyjmowane są w każdą środę w godzinach od 16.15 - 18.00 w
biurze TPPiR , Rynek 5 - II piętro.
Każdy uczestnik wycieczki musi wypełnić zgłoszenie na wycieczkę oraz podpisać regulamin.
Informacje na temat wycieczki można uzyskać pod nr. tel. 602.481.477 .

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 25 lipca 2018r.
Zebranie organizacyjno – informacyjne odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 roku
w biurze Towarzystwa o godzinie 16.30 .
===================================================================
Hotel OK ODESSA w Odessie

Hotel jest położony 4 minuty spacerem od plaży. Usytuowany jest w centrum nadmorskiego kurortu,
zaledwie 5 minut spacerem od popularnej plaży Arkadia. Pokoje utrzymane są w eleganckich kremowych
odcieniach i kolorach ziemi. Wyposażono je we współczesne meble i ozdobne dywany. W każdym z nich
znajduje się również telewizor z płaskim ekranem, lodówka oraz łazienka z bezpłatnym zestawem
kosmetyków. W okolicy warto wybrać się nad morze lub do oddalonego o 1,5 km Parku Zwycięstwa.
Zabytkowe centrum miasta usytuowane jest niecałe 10 minut jazdy od hotelu.
=================================================================
Hotel Afrodyta w Zatoce

Pokój z balkonem, całkowita powierzchnia pokoju 20 m2.
Aby zapewnić ci komfortowy wypoczynek, pokój jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz, w tym
szafę, szafki nocne, lodówkę, klimatyzację, telewizor i Wi-Fi, a także sejf do przechowywania dokumentów
i cennych przedmiotów.W każdej łazience jest zestaw mini-perfum, a każdy gość otrzymuje trzy ręczniki:
do twarzy, do ciała i do stosowania na plaży.
==================================================================
Twierdza Akkermańska w Białogród nad Dniestrem (dawny Akerman)

Forteca wzniesiona została ma przełomie XIII i XV wieku w miejscu starożytnej greckiej kolonii Tyras. Należy
do największych tego typu zespołów w środkowo-wschodniej Europie.

