Cestovní kancelář HOŠKA - TOUR
nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad
tel.: 493 792 520, 493 792 598, fax: 493 792 210, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558
e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Poslední ráj romantiků
Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nejvýchodnějších koutů bývalého
Československa. Najdeme zde ráj pro turisty - panenskou přírodu s čistými potoky, solná jezírka a vysokohorské poloniny a milí domorodci.
Pojďte poznávat dnešní tvář Podkarpatské Rusi. Vydejte se s námi do
horského sedla za pomoci horských vozů. Pak už snadno dosáhnete vrcholu Hoverly. Čekají vás i návštěvy dřevěných horských obcí, podhorských měst a pravoslavných kostelíků i rázovité hospůdky.

Termín: dle dohody
Program
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun přes Slovensko na Ukrajinu.
2. den: CHUST – vycházka na zříceninu středověkého hradu. SOLOTVINA - solné doly, možnost vykoupání ve
slaném jezeře, kde se zaručeně neutopíte. Jezero se také nazývá Mrtvým mořem. Zastávka u "geografického středu Evropy". RACHOV – nejvýše položené město na Ukrajině, nejvýznamnější středisko cestovního ruchu.
3. den: HOVERLA 2061 m – výlet do hor terénními nákladními auty (gruzaviky). Lehký výstup na nejvyšší horu
Ukrajiny, která je součástí Karpatského národního parku, 400 m převýšení, 4 hodiny. Kruhový výhled. Prohlídka
parku s nejvyššími borovicemi na světě v Rachově. Večerní posezení v kolibě.
4. den: SINĚVIRSKÉ JEZERO – největší jezero na Podkarpatské Rusi opředeno zajímavou pověstí, kouzelný
národní park, lehká túra. OZERJANKA – prohlídka muzea vorařství. KOLOČAVA – rodná obec Nikoly Šuhaje
loupežníka, muzeum Ivana Olbrachta, hrob Nikoly Šuhaje a českých četníků, nové otevřený skanzen s vlakem
úzkokolejky.
5. den: MUKAČEVO – prohlídka historického jádra města. PALANOK - malebný hrad s muzeem. Na místním
tržišti koupíte téměř vše. UŽHOROD – prohlídka hradu (Muzeum karpatské přírody) a zajímavého skanzenu.
Noční přesun.
6. den: návrat asi v 10.00 hodin.
Ubytování: 2x turistická chata Tysa v Rachově, dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x hotel v Mukačevě,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: 2x polopenze v Rachově, 1x snídaně formou bufetového stolu v Mukačevě.
Cena: 4 950,- Kč. V ceně zájezdu je přeprava, výlet gruzoviky do hor, ubytování, 2x polopenze, 1x snídaně, průvodce a pojištění CK pro případ úpadku a odpovědnosti. Kalkulace je provedena na 40 osob. V ceně nejsou vstupy do pamětihodností.

