I KOSAKKENES FOTSPOR
Elven Dnjepr og Svartehavet
9. – 20. September 2019

LIK PRIS FRA BERGEN ELLER OSLO MED KLM DIREKTE VIA AMSTERDAM

Knapt noe europeiske land har vært mer omtalt i nyhetene
de siste årene enn Ukraina. Landet er langt mer enn det
ofte dramatiske hendelser kan gi inntrykk av. Ukraina har
en stolt historie som går tilbake til de nordiske vikingene
som på 800-tallet grunnla Kiev-Rus. På denne turen blir
man tatt med på vannveien Dnjepr og man får se det
spennende og vakre Ukraina som skjuler seg bak
nyhetsbildet. Veiviser på turen er Kjell, som har reist
mange ganger i Ukraina gjennom flere år og kommer til å
snakke om mange temaer fra ukrainsk og russisk historie.
MS Dnjepr Princess er en hyggelig båt av mellomklasse standard som eies av rederiet
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Chervona Ruta. Skipet er totalrenovert i 2002 med nytt interiør. Plass til 320 reisende med
lugarer på fire dekk. Fellesområdene er luftkondisjonerte, innredet i varme farger med klassiske
skipsdetaljer, og har en svært hyggelig atmosfære med et serviceinnstilt ukrainsk personale og
passasjerer fra flere land. Måltidene serveres i en av båtens to restauranter og i løpet av cruiset
arrangeres flere konserter, foredrag og underholdning. Av fasiliteter ellers kan nevnes to barer,
soldekk, suvenir-butikk og frisør. Det tilbys også vask av klær. Lege om bord. Utfluktene som er
inkludert i reisens pris er med lokale engelsktalende guider og med oversettelse ved behov.
DAG 1 MANDAG 09. SEPT

ANKOMST KIEV

Avreise fra Oslo 06.30 med KLM. Fra Bergen, Stavanger og Trondheim også avgang med
KLM via Amsterdam. Ank Kiev kl 13.15. Ved ankomst Kiev er det transport til skipet. Vi får
våre lugarer og spiser velkomstmiddag på skipet, som ligger til kai i Kiev over natten.
Kapteinen ønsker oss velkommen med sin velkomst cocktail og middag.

DAG 2

TIRSDAG 10. SEPT

KIEV

Kiev ble grunnlagt på 400-tallet og er en av Europas eldste byer. Under andre verdenskrig
led byen store tap, men omfattende oppbygging har gitt nytt liv til den historiske bydelen og
Kiev fremstår i dag som en moderne storby med over 2,5 millioner innbyggere. Vi starter
dagen med en byrundtur i Kiev, og besøker blant annet Sofia-katedralen, som er kjent
for sine gylne løkkupler samt mosaikker og fresker fra det 11. århundre. Om ettermiddagen er det valgfri forestilling med Ukrainas nasjonale kor. Skipet ligger til kai i Kiev
over natten.

DAG 3 ONSDAG 11. SEPT

KIEV

Etter frokost er det valgfritt besøk på Pecherska Lavra-klosteret, også kalt Klippe-klosteret,
som ble grunnlagt av munker i 1051. Klippeklosteret er et imponerende kompleks bestående
av kirker, museer og en katakombe. Om ettermiddagen er det valgfri forestilling med
Ukrainas nasjonalkor. Ved 18-tiden kaster skipet loss og cruiset begynner.

DAG 4

PRISENE:

Main dekk: kr 17 995
per voksen som deler en
standard lugar
Deluxe lugar: kr 22 430
Enkeltlugar: kr 3 279 tillegg
INKLUDERER:
* Fly fra Bergen eller Oslo
* 11 netter cruise i valgt
lugarkategori, helpensjon
f.o.m. middag første dag
t.o.m. frokost siste dag,
kaffe/te til alle måltidene
* 5 utflukter.
* Mange aktiviteter, musikkunderholdning om bord
* Egen om bord guide
* Reiseleder fra Travel and
Learn følger med på cruiset.
INKLUDERER IKKE:
Tilslutnings fly fra Stavanger og
Trondheim kr 850. Flyskatt som
kan forandres til betalingstidspunktet, for tiden kr 1224.
Drikke til måltider. Ekstra
utflukter om bord. Tips til skipets
besetning og lokale guider og
sjåfører – antydes inntil kr 650
per person. Fakt. gebyr på kr
55 tilkommer.

TORSDAG 12. SEPT

Seiling – fritid på dekk

I dag tilbringer vi en avslappende dag om bord mens vi seiler nedover elven gjennom et
vakkert landskap, forbi landsbyer og over store innsjøer.

DAG 5

FREDAG 13. SEPT

Zaporozje – Kosakkenes Land

Slapp av på soldekket og ta del i en av de mange aktivitetene som arrangeres; leksjon om
ukrainske matretter, tradisjoner, språk, kultur og historie. Utpå ettermiddagen kommer vi til
byen Zaporizhzhya. På 1400- og 1500-tallet var Zaporozje området ved Dnepr et tilfluktsted
for «serferne» som flyktet fra undertrykkelsen i de sentrale delene av Russland. Serferne
kalte seg for kosakker og Khortitsa-øyen ble hovedbasen deres. Vår byrundtur inkluderer
besøk på Khortitsa-øya og i det interessante Kosakkmuseet. Etter lunsj er det et valgfritt
utendørs kosakkshow med ride oppvisning, sang og dans. Cruiset fortsetter i 16-tiden.

DAG 6 LØRDAG 14. SEPT

Kherson

Kherson ligger ved munningen av Dnjepr i et område med nesten 200 øyer. Vi drar med båt
inn i det vakre elvedeltaet til en gammel fiskerlandsby. Her har hvert hus sin egen lille
brygge, og det blir anledning til å besøke hjemmet til en av de lokale familiene. I lands-byen
er det dessuten muligheter for innkjøp av flotte broderte duker, strikkeplagg og suvenirer.

DAG 7 SØNDAG 15. SEPT

Odessa

Badebyen Odessa omtales ofte som Svartehavets perle på grunn av sitt behagelige klima
og vakre beliggenhet. Sentrum av Odessa ligger bare noen hundre meter fra skipet. Byen
består av flere gågater, grønne parker og et flott historisk sentrum med nydelige bygninger.
Vi blir med på en byrundtur der vi blant annet får se det flotte operahuset fra 1880tallet og Primorsky bulevarden. Du kan også bli med på et valgfritt besøk ved byens
kunstmuseum, Fine Art Museum. Om kvelden er det valgfri ballett eller operaforestilling.

DAG 8

MANDAG 16. SEPT

Odessa

Dagen er fri eller du kan bli med på en valgfri utflukt hvor du får se Odessas vakre kirker.
Det tilbys også en valgfri utflukt til Belgorod-Dnestrovsky, som ligger cirka 90 km syd-vest
for Odessa. Byen ligger ved Dniester-elven og er kjent for sin imponerende festning.

DAG 9 TIRSDAG 17. SEPT

Vilkovo

Vi ankommer den lille ukrainske byen Vilkovo om morgenen. Vilkovo ligger ved grensen til
Romania i Donaudeltaet, et område med nærmest urørt natur og et paradis for fugle-, dyreog planteliv. Byen kalles det ukrainske Venezia på grunn av de mange kanalene du finner
her. Jordmassene som ble gravd ut av kanalene ble brukt til å danne små øyer hvor de
lokale fiskerne har bygget sine hus. Vi blir med på en guidet byvandring i Vilkovo.
Etterpå kan de som ønsker det bli med på en valgfri båttur i Donaudeltaet for å oppleve
områdets unike flora og fauna. Om ettermiddagen fortsetter cruiset mot Izmail.

DAG 10 ONSDAG 18. SEPT

Izmail

Izmail er den største ukrainske hamnebyen ved Donau. Byen er senter for matproduksjon
og et populært turistmål. Den ukrainske marinen og kystvakten har begge baser her. Byen
har i dag ca 75 000 innbyggere. Valgfritt: bysightseeing og besøk på Diorama museet. Om
kvelden skal vi ha kapteinens farvel middag og cocktail. Vår besetning vil også by på seg
selv denne kvelde ved å underholde oss med sitt eget «Crew Show».

DAG 11 TORSDAG 19. SEPT

Fetesti – Constanta (ekstra utflukt)

Constanţa er en av de viktigste havnebyer i Romania og består av 14 lokaliteter som ligger
på en maksimal avstand på 30 km fra byen, og med 387 593 innbyggere, den er den tredje
største storbyen i Romania på den vestlige kysten av Svartehavet, 298 km fra Bosporosstredet. En gammel metropol og byen har en historie fra 2500 år tilbake. Opprinnelig kalt
Tomis er Constanta nå et viktig kulturelt og økonomisk sentrum, verdt å utforske for sine
arkeologiske skatter og atmosfæren i gamlebyen. Dens historiske monumenter, gamle
ruiner, Grand Casino, museer og butikker, og nærhet til badebyer gjør den interessant.
Dobbeltlugarene er utstyrt
med to senger, bad med
kombinert vask og dusj samt
WC, luftkondisjonering og
radio. Lugarene er ca. 9 m2
og er enkle, men praktisk
innredet med store vinduer.
Enkeltlugarene er 6-7 m².
Deluxe lugarer på dekk 3 er ca
13 m2 m en liten sittegruppe.
Fullt men på forespørsel.

DAG 12 FREDAG 20. SEPT

Bukarest - Hjemreise

Vi sjekker ut etter frokost og kjører til Buchards for bysightseeing før vi tar fly hjem kl 18.05
Via Amsterdam med KLM med landing på Gardermoen kl 22.35. Direkte til Bergen,
Trondheim og Stavanger fra Amsterdam.
LUGARENE PÅ MS Dnjepr Princess :

27.11.18 kgs

PÅMELDING på mail til: post@travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60

