
 
 

 
 

 

Kyjevská Rus - pútnická Ukrajina 

Užhorod – Mukačevo – Ľvov – Kyjev 

 
Termín:     16. – 21. augusta 2018  
                                                                                   
Cena:  258 €       
V cene je zahrnutá doprava, sprievodca, kňaz, 
5x nocľah, 5x raňajky 
 
Viete, že na území Ukrajiny v Užanskom nár. 
parku v obci Kňahyňa v roku 1866 spadol 
meteorit – najväčší v Európe? 
 
Program 
   
1. deň  Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Príchod do Užhorodu a 

prehliadka mesta a jeho pamätihodností: synagógy (dnes budova 
filharmónie), grékokatolíckej katedrály, užhorodský skanzen s huculskými 
stavbami a dreveným kostolíkom z 18. storočia, prechádzka po nádvorí 
a hradbách hradu. Nocľah v Užhorode. 

2. deň  Ráno odchod do Mukačeva – „duše Karpát“. Prehliadka najkrajšieho a 
najzachovalejšieho hradu zakarpatskej oblasti „Zámku – Palanku“ a 
centra mesta. Zástavka v Národnom parku Poloniny: Medzinárodná 
biosférická rezervácia - prvá trilaterálna biosférická rezervácia na svete - 
najväčšie európske komplexy pôvodných bukových lesov a 
východokarpatských horských lúk – polonín. Príchod do Ľvova, nocľah.    

3. deň Celodenná prehliadka perly Ukrajiny – Ľvova, Florencie východnej 
Európy, historické centrum, katedrála svätého Juraja, dominikánsky 
kostol, katedrála Nanebovzatia Panny Márie, ktorú navštívil v 
r. 2001 svätý Ján Pavol II. počas svojej návštevy Ukrajinskej republiky. 
Nocľah v Ľvove. 

4. deň Ráno odchod do Kyjeva. Autobusová a pešia prehliadka Kyjeva, ktorý 
patrí k najstarobylejším európskym mestám, bol sídelným mestom 
Kyjevskej Rusi. V roku 988 prijal kyjevský veľkoknieža Vladimír 
I. kresťanstvo. Odtiaľ sa šírilo medzi všetkých východných Slovanov a 
Kyjev sa stal jedným z hlavných centier kresťanskej kultúry. 
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5. deň Prezrieme si Katedrálu sv. Sofie z 11.storočia. V nej sa konali 
korunovačné slávnosti, kniežatá Kyjevskej Rusi tu udeľovali audienciu 
zahraničným delegáciám. V katedrále boli pochovávané ruské kniežatá. Pri 
prestavbe katedrály v štýle ukrajinského baroka z pôvodných tridsiatich 
kupol bolo zachovaných len devätnásť a získali hruškovitý tvar. Katedrála 
je jedným zo siedmych divov Ukrajiny. K architektonickým skvostom 
patrí Kyjevsko-pečerská lavra - kláštorný komplex založený roku 1051 
na vysokom brehu rieky Dneper pustovníkmi Feodosijom a Antonijom. 
Bol centrom staroruskej kultúry a duchovného života Kyjevskej Rusi. Od 
roku 1990 je spolu s Chrámom svätej Sofie zapísaný do 
zoznamu UNESCO. Navštívime aj katedrálu svätého Mikuláša, ktorú 
25. júna 2001 navštívil svätý Ján Pavol II. počas svojej návštevy Ukrajiny. 
Nocľah v Kyjeve. 

6. deň Cesta na hraničný prechod. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách. 
 
 
 
Ubytovanie:  
5 x nocľah: ubytovanie v hoteli 
1 x 2, 3, 4 posteľové izby v hoteli** v Užhorode 
2 x 2 posteľové izby v hoteli *** v Ľvove 
2 x 2,3 posteľové v hoteli*** v Kyjeve 
V prípade záujmu o jednoposteľovú/dvojposteľovú izbu príplatok na osobu na 
celý pobyt 18 € /9 € 
  
Povinné príplatky:  
Komplexné poistenie: 12 € - poisťovňa UNION  
- hospitalizácia a prvá pomoc v zahraničí  
- strata batožiny 
- prevoz pacienta na Slovensko 
 

Pozor: treba CESTOVNÝ PAS ! 
 
 
 


