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 Indulás: Gyülekezés 2013. július 2-án, kedden, a Nyugati pályaudvaron 8:28-kor Záhonyba induló sebesvonat végénél 8:00-ig. A vonat 8:28-

kor indul! A vonatra útközben is fel lehet szállni azoknak, akik Kelet-Magyarországon laknak, ezért nem kell Budapestre felutazni. 
Vásárosnaményig (Nyíregyházán át) a vonatjegyet mindenki maga veszi meg Budapesttől vagy a lakhelyétől! 

 Érkezés: 2013. július 11-én, délután 16:15-re Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 2/B termináljára. 

 Utazás: vonattal, repülővel, taxival, marshrutkával („march-route” taxi), városi tömegközlekedéssel (metro, villamos, troli) 

 Költség: 40 000 Ft (utazás + szállás + belépők). Az ár nem tartalmazza a Budapest – Vásárosnamény vonatjegy árát és az étkezést! 

 Szállás: 
1-2-3. éjszakát ukrán vonatokon utazással töltjük, un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban (ágynemű az árban). 

4. éjszakát a Krím-félszigeten, Jaltán, magánszálláson (nincs előre foglalva) 

5-6. éjszakát a Krím-félszigeten, Balaklaván, a Listrigon Motelben (listrigon.com) 

7-8. éjszakát ugyancsak ukrán vonatokon utazással töltjük, un. „platzkard” kocsiban, azaz III. osztályú hálókocsiban (ágynemű az árban). 

9. éjszakát Kijevben, 22-en a Real Club Hostelben (Kiev, 01004, Pecherskyj, Kropivnitskogo str. 6.) 4-en a kijevi ferences rendházban. 

 Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó. Mivel Ukrajna jóval olcsóbb, mint Magyarország, ezért nem érdemes itthonról nagy mennyiségű 

élelmiszert cipelni. Az étkezésre szánt pénzt mindenki Forintról egy összegben átválthatja még Budapesten (http://valtspenzt.hu) vagy odafelé a 

határátlépéskor. A vendéglők árai is olcsóbbak az itthoninál. Hozhatsz főznivalót is (zacskós tészta, melegítős konzerv), viszont ehhez 

központilag csak 1 főzőfej és 1 gázpalack fog rendelkezésre állni. A vonatokon van „szamovár” ami meleg vizet szolgáltat tea, kávé 

elkészítéséhez. Ha ilyenre igényed van, akkor hozzál hozzá fém poharat, teafüvet stb. Az ország élelmiszerboltokkal jól el van látva, a vonat 

megállásakor pedig helyi árusok kínálnak péksüteményeket, üdítőt stb. A vonatokon általában van étkezőkocsi is. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél (min. 6 hónap érvénytartam) és esőkabát (nem széldzseki)!  

 Jelentkezni lehet Kleofás testvérnél 2012. december 1-ig az alábbi jelentkezési lap leadásával és 10 000 

Ft foglaló befizetésével. 

 A kirándulást szervezik: fr. Fejes István     fr. Zarándy Kleofás 

elérhetőségek:  mobil: +36-20-400-58-39   mobil: +36-20-334-91-76 

    e-mail: fejesistvanofm@gmail.com  e-mail: kleofas.prefektus@gmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JELENTKEZÉS 

….…………………………………………………………… (útlevél szerinti név) jelentkezem a 2013. július 2-11-ig tartó ukrajnai kirándulásra. 
 Jelentkező útlevélszáma:   érvényességi ideje: 

 Jelentkező születési dátuma: 

 Jelentkező mobilszáma: 
 sürgősségi telefon (szülő): 

 szülők címe: 

 gyógyszerérzékenységem: 
 tartós betegségem: 

A tájékoztatóban leírtakat tudomásul vettem és elfogadom: 

 

   __________________________                ________________________ 

     jelentkező              szülő 

http://valtspenzt.hu/


 Csomagolás: Mivel repülővel jövünk haza, ezért nagyon oda kell figyelni a csomagolásra. A fedélzetre felvihető csomagod maximális mérete: 56 x 45 x 25 

cm, maximális súlya: 10 kg lehet. Ügyelj arra, hogy lehető legkevesebbet hozd magaddal, ugyanis a fedélzeti korlátozásokon túl a Krím-félszigeten (4 nap) a teljes 

csomagodat magadnak kell cipelned. Ne cipelj a kezedben zacskókat, karton ásványvizeket. A városnézéseknél (Lemberg, Odessza, Szevasztopol, Harkov, Kijev) 

módunk van megérkezés után reggel lerakni a teljes csomagot, vagy annak egy részét csomagmegőrzőben (ekkor több ember összeáll és közösen adnak be egy 
csomagot). Csomagolásnál figyelni kell a kézi poggyász folyadékkorlátozására: max. 100 ml-t lehet a gépre felvinni. Ezért kis tubusban hozzál tusfürdőt, 

fogkrémet, naptejet; vagy félig teli flakont, tubust hozzál, ami elfogy a hazaindulásig. Közösen egy nagycsomag lesz feladva bicskáknak és olyan cuccoknak, 

amiket semmiképp nem tudsz elcsomagolni. A kabátot külön is fel lehet vinni a gépre, nem kell beleerőltetni a kézicsomagba. Praktikus jó tanács: érdemes olyan 
pólót, zoknit stb. hozni, amit már kidobásra szántál, ezektől könnyen meg lehet szabadulni a reptéren, hazainduláskor. 

 Általános felszerelés: esőkabát, saját gyógyszerek, tisztasági eszközök (dezodorban stift), higiénia kendő és kézfertőtlenítő (étkezések előtt), törülköző, 

WC papír, papír zsebkendő, fejlámpa vagy zseblámpa (villanyoltás után a vonaton…), bicska (konzervnyitó), meleg öltözet (hosszú nadrágra, kabátra, sapkára 

szükség lehet rossz idő esetén, főleg a Krímen). Kirándulásokhoz elég a sportcipő vagy túracipő, váltócipőnek így praktikus a szandál. Személyes irataid, pénzed, 
telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag hermetikusan zárható dobozban legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el. Hálózsák nem kell, úgy se fér be. 

 A Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. 
 

Tervezett program: 

Július 2.: Reggel indulás vonattal Budapestről, érkezés Nyíregyházára 12:14-re. Innen egy másik vonattal 
továbbindulunk 14:38-kor és ezzel 16:21-re érünk Vásárosnaményra. Vásárosnaményból a 16:55-kor induló 

volánbuszra szállunk, buszunk 18:00-ra érkezik Beregsurányra. A faluból kisétálunk a beregsurányi magyar/ukrán 
határra. A határon való átkelés után bemegyünk Beregszászra. Beregszászon lesz vacsoraidő is, innen vonatunk kijevi 

idő szerint (GMT+2) 21:38-kor indul Lembergbe. 
Július 3.: Reggel 6:40-re érkezünk Lemberg (Lvov) városába. Miután csomagunkat leraktuk és a következő éjszakai 

jegyünket kiváltottuk, egész napos városnézésre indulunk. Városnéző túránkat a Mickevicsa szobornál kezdjük. 
Ezután következik a lembergi operaház, a Szűz Mára templom, a zsinagóga, a Szent Miklós templom és a Keresztelő 

Szent János templom. Ezután pihenés képen felsétálunk a „Nagy-Vár” hegyére, ahol ma már csak egy rom található. A 

domb másik oldalán jövünk vissza a városba, folytatjuk körsétánkat: Lőportorony, Szent Mihály templom, Szent 
Bernardin templom, Boymin kápolna, Székesegyház. A kört az örmény templommal és a domonkosok templomával 

zárjuk. Ezután bemegyünk a híres Rynok főtérre, ahol ebédszünetet tartunk. Délután a 6-os villamossal kimegyünk a 

lembergi sörgyárhoz és megtekintjük a sörgyár melletti múzeumot, amely a lembergi sör történetét és készítését 
mutatja be. Este lesz kényelmesen vacsoraidő, vonatunk Odesszába 20:23-kor indul. 

Július 4.: Reggel 8:36-ra érkezünk Odesszába. Csomagletétel és az esti vonatjegy kiváltása után Odessza 
felfedezésére indulunk délelőtt. Sétálhatunk kedvünkre az ódon belvárosban, vagy akár fürödhetünk is a Fekete-

tengerben, Odessza homokos strandjainak valamelyikén. Odesszából a 12:10-kor induló elektricskával megyünk ki 

Dnyeszterfehérvárra (Bilhorod-Dnyisztrovszkij), ahol megtekintjük a híres erődöt. Délután a 17:02-kor induló elektricskával megyünk vissza Odesszába. Odesszába 
19:19-re érünk, itt lesz időnk megvacsorázni, mert vonatunk csak 23:04-kor indul Simferopolba a Krím Autonóm Köztársaság fővárosába. 

Július 5.: Reggel 9:40-kor érkezik vonatunk Simferopolba. Itt felszállunk az 51-es vagy az 52-es trolibuszra, mellyel kb. másfél órát utazunk. Krímen található 
egyébként a világ leghosszabb trolibusz hálózata (Simferopol – Jalta: 85 km, 4 órás út). Luchistoye elágazásnál leszállunk, itt besétálunk Luchistoye faluba. Itt egy rövid, 

de látványos túrára indulunk a „Szellemek-völgyébe”. Különböző sziklaformációk között teszünk egy kört, melyek az eróziónak köszönhetően szellemekre hasonlítanak. 
Délután újból trolira szállunk és a Fekete-tenger melletti Medve hegyig utazunk. Itt egy kis ösvényen felmegyünk az 570 m magas hegyre ahonnan nagyon szép 

kilátásban lesz részünk a gurzufi öbölre, és a vízből kiálló sziklákra. Ha nincs sok időnk, akkor trolival Gurzufig utazunk, majd a tengerpartra kisétálva tekintjük meg a 

sziklákat. Estét és az éjszakát Jaltában töltjük. 
Július 6.: Reggel megtekintjük a Livada palotát, amely az 1945-ös Jaltai Konferenciának adott helyet. Dél körül elindulunk taxival a Jalta fölötti hegyen található 

Bolshoy-Kanyonba. Rövid túrát teszünk a látványos kanyonban, majd visszaindulunk, de útközben megállunk az Ay-Petri (1233 m) párkánynál, ahonnan letekintünk: 
alattunk Jalta és Simeiz városa látható a Fekete-tenger partján. Kora este marshrutkával továbbindulunk Jaltából Balaklavaba, ahol egy motelben egymás után 2 éjszakát 

töltünk. 

Július 7.: Ezen a napon lesz idő bejárni a Balaklavai öblöt, az erőd romjait és lesz lehetőség fürdőzésre is. Balaklavaban 
megtekintjük a szocialista mementót: az atom-tengeralattjárók földalatti bázisát. Az éjszakát Balaklavaban töltjük. 
Július 8.: Reggel marshrutkával bemegyünk a közeli Szevasztopolba. Itt a vasútállomáson lerakjuk csomagjainkat és 
kiváltjuk esti vonatjegyünket. Ezután felkeressük a város nevezetességeit. Először kisétálunk a Primorsky Boulevardra, 
ahol megtekintjük Nakhimov admirális szobrát és a város jelképét a sas oszlopot, amely a hajósoknak mutatta a kikötő 

bejáratát. Ezután megszemléljük a tengeri flottát. 17:25-kor elektricskával Simferopolba utazunk, 19:15-re érkezünk az 

autonóm köztársaság fővárosába. Itt kényelmesen megvacsorázunk, Simferopolból 22:20-kor indul vonatunk Harkovba. 

Július 9.: Reggel 7:50-kor érkezünk Harkovba. A csomagok letétele és az esti vonatjegy kiváltása után a város 

felfedezésére indulunk. Elsőként a Világ 2. legnagyobb terét keressük fel a Ploshcha Svobody-t. A tér a régi főváros 
főterének készült 1925-1935 között. Ezután betekintünk a Pokrovsky, Ozeyansky templomokba, a kört a Shevchenko 

Parkkal zárjuk. Délután az Uspensky és a Blahoveshchensky Katedrálisokat keressük fel, a városnéző túrát a posztszovjet 

hangulatú Barabashova Piaccal zárjuk. Vacsora után vonatunk éjjel 0:15-kor indul Kijevbe.  

Július 10.: Reggel 9:39-re érünk Kijevbe. A csomagok letétele után rögtön a Lavraba indulunk, a délelőtt az Alsó-Lavra 

felfedezésével fog telni. Itt mindenki kap gyertyát, amivel tud magának világítani, ugyanis az Alsó-Lavra egy föld alatti 
katakomba rendszer, benne kis templomokkal. A Lavra megtekintése után a St. Mihály monostor és a Chornobyl Múzeum 

következik. Délután jó idő esetén van lehetőségünk fürdeni a Dnyeper-folyóban. Olyan mintha a Margit-szigetnél 

fürdenénk a Dunában, de Budapesttel ellentétben Kijev hatalmas területen terül el, így jut bőven homokos strand és erdő is 

a város közepében. Késő délután következik még a St. Sophia Székesegyház és a St. Volodymyr Katedrális, a városnéző 

túrát a Bessarabska téren zárjuk. 

Július 11.: Reggel 7-9 óra között, még a tömeg előtt kényelmesen megtekintjük a Felső-Lavrát, benne a Szentháromság 
Kapuja és Szent Miklós templomot. Reményeink szerint már addigra megnyílik a felújítás alatt álló óratorony is, és így 
lesz lehetőségünk felmenni abba, ahonnan nagyszerű kilátásban lesz részünk Kijevre. A délelőtt folyamán visszamehetünk 

egy rövid kijevi városnézésre, lehet fürdeni akár a Dnyeper-folyóban vagy felkeresni az előző nap bevált helyeket. A 

belvárosból 12 órakor indulunk ki a 22-es trolival Kijev Zhulyany repülőterére. Repülőnk 15:35-kor indul Kijevből és 
16:15-re érkezik Budapestre. 


