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10 dagen / 9 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

06 juni 20 € 1659

12 september 20 € 1724

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 250

Luchthaventransfer (per traject) € 35

Opstapplaatsen: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Kiev
We nemen onze vlucht naar Kiev en reizen gelijk door naar het ****hotel Ukraina (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Kiev 
Na het ontbijt verkennen we met de autocar de hoogtepunten van Kiev, waaronder de Sint-Michielskatedraal met zijn imposante gouden 
koepel, het parlementsgebouw en het Mariinskipark. Na onze vrije lunch bezoeken we het barokke Holenklooster, een van de belangrijkste 
centra van de Russisch-Orthodoxe Kerk. 

Dag 3 • Kiev - Lviv
Vandaag reizen we door naar Lviv, waar we overnachten in het ****hotel Taurus (of gelijkwaardig).

Dag 4 • Lviv
Deze ochtend maken we een rondrit langs de St. Yurakathedraal en het arsenaalmuseum. Voor de vrije lunch wandelen we nog even over 
het oude Lychakivkerkhof, beter bekend als het Père Lachaise van Lviv. In de namiddag zetten we onze ontdekkingstocht verder in het oude 
stadsgedeelte, dat met zijn prachtig patrimonium terecht tot het Unesco-werelderfgoed behoort. Onderweg wandelen we ook nog even 
binnen in het middeleeuwse apothekermuseum en de wondermooie Boimkapel. 

Dag 5 • Lviv 
We gaan de volledige dag op excursie en worden rondgeleid in twee kastelen in de buurt van Lviv, respectievelijk het Olesko- en het 
Zolochivkasteel. Beiden belichten een interessante passage uit de boeiende geschiedenis van Oekraïne en de voormalige Sovjet-Unie.

Dag 6 • Lviv – Chernivtsi
We zetten onze rondreis verder door de Karpaten en komen in de late namiddag aan in Chernivtsi, waar we de universiteit bezoeken. 
Aansluitend installeren we ons in het **** Hotel Bukovyna. In september logeren we in ***hotel Georg Palace (of gelijkwaardig).

Dag 7 • Chernivtsi – Chisinau
We trekken de landsgrens over naar Moldavië, waar we in de namiddag inchecken in ****hotel Jumbo (of gelijkwaardig). In september logeren 
we in ****hotel Aria (of gelijkwaardig).

Dag 8 • Chisinau
In de Moldavische hoofdstad wacht ons een sightseeing tour langsheen de mooiste bezienswaardigheden, waaronder de kathedraal, het 
nationale concertgebouw en het Mihai Eminescu theater. ’s Namiddags worden we verwacht in de Cricova wijnkelders voor een zeer unieke 
ervaring. Het tweede grootste wijnhuis van Moldavië, of eerder ‘wijnstad’, beschikt namelijk over een 120 kilometer lang gangenstelsel, 
uitgegraven in de kalksteen onder het gelijknamige stadje. De ideale opslagplaats voor zijn hoofzakelijk mousserende wijnen, zo blijkt. We 
sluiten deze boeiende rondleiding af met een wijndegustatie. Voor we terugkeren naar het hotel trekken we de Moldavische natuur in voor 
een bezoek aan het fascinerende Curchiklooster.

Dag 9 • Chisinau – Odessa – Kiev
Op onze terugtocht voorzien we een vrije lunch in Odessa, de meest mondaine badplaats van Oekraïne. Onze laatste nacht logeren we 
opnieuw in het ****hotel Ukraina (of gelijkwaardig). 

Dag 10 • Kiev - België
Afhankelijk van de vluchturen kunnen we nog genieten van wat vrije tijd. Nadien volgt een transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht 
naar België. 

HOTELS *** & ****
Ligging: meestal vrij centraal gelegen 
Uitrusting: mooie hotels met restaurant, bar, meestal lift, wifi, comfortabel 
ingerichte kamers met bad of douche, toilet, tv, airco  
Maaltijden: elke ochtend ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgd 3-gangen 
avondmaal met water en koffie. 

INBEGREPEN
• Vlucht naar Kiev (heen en terug)
• Transfers met plaatselijke autocar met airco
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 10e dag het ontbijt
• Begeleiding van een Nederlandstalige gids vanuit België
• Alle excursies zoals beschreven in het programma 
• Wijnproeverij in Cricova op dag 8 

VREEMDE MUNT
• Oekraiense Grivna & Moldavische Leu 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Internationaal paspoort,  minimaal 3 maanden geldig vanaf datum van 

inreis/aankomst
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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ONONTDEKT 
OEKRAÏNE & MOLDAVIË
Oekraïne - Moldavië


