
 

 
Ucraïna, mosaic de tresors  

Del 18 al 25 de maig          8 dies / 7 nits 

 

Ucraïna és un fragment de geografia apassionant i estès més enllà del que normalment coneixen 

els viatgers més experimentats. Ucraïna és una de les últimes fronteres d’Europa i un dels pocs 
països on les tradicions s’han mantingut gairebé inalterables. Un país travessat per carreteres 

que encara no han estat transitades ni explorades pels estrangers i que amaguen a cadascun 

dels seus revolts pobles plens d’encants, monuments històrics, parcs nacionals, ciutats plenes 
de vida, castells i el ric patrimoni cultural dels confins orientals d’Europa!  

Ucraïna és una terra verge per als viatgers, un diamant en brut, un destí ric i divers alhora i habitat 

per una gent amable i acollidora. Què hi ha als darrers confins d’Europa? Com són i com 
bateguen les ciutats de Kiev i Lviv? Quin magnetisme amaga la bella Odesa? I com és aquest 

país banyat pel Mar Negre i ajagut sobre els verds intensos a la falda dels Carpats? Vine a 

descobrir amb el Club del Viatger un país indomable, un país orgullós de les seves arrels i ple de 

patrimoni i d’història! Vine a conèixer amb nosaltres la moderna ciutat de Kiev i els seus 
impressionants monuments declarats Patrimoni de la Humanitat! Vine a descobrir Lviv, el 

principal centre cultural del país considerada un museu a l’aire lliure. Acompanya’ns fins a Odesa, 
a l’altre costat dels Carpats i a les vores del Mar Negre, popular pels seus balnearis, el seu 
agradable clima i el seu glamur!  

No t’ho pensis més i vine a descobrir amb nosaltres un dels darrers racons d’Europa! 
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Itinerari 

 Barcelona – Kiev              Dilluns, 18 de maig 

A l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts habituals de recollida cap a l’aeroport 
de Barcelona per facturar equipatges i sortir en vol directe cap a Kiev, la capital d’Ucraïna. A l’arribada ens trobarem amb 
el nostre autocar privat i guia local i ens traslladarem cap al nostre hotel. Abans, però, realitzarem de camí una visita 

panoràmica de la ciutat que ens permetrà conèixer alguns dels seus principals edificis. Kiev, a la vora del riu Dnièper, és 

una gran ciutat de gairebé tres milions d’habitants. Ciutat moderna però amb segles d’història rere seu. Es considera a 
Kiev com una de les ciutats més antigues de l’Europa de l’Est, fundada al s. V com a enclavament eslau i esdevinguda 

seu i casal del Principat de Kiev durant l’Edat Mitjana. Posteriorment conquerida per pobles estrangers durant gairebé 
800 anys, la ciutat va començar a prosperar durant la revolució industrial de l’Imperi Rus, esdevingut una ciutat oberta, 
una metròpoli cosmopolita i molt dinàmica. Al llarg del segle XX la ciutat es va imposar com una important seu de la Unió 

Soviètica i la seva importància s’ha mantingut fins a el dia d’avui. 

Arribada al nostre hotel i check in. Posteriorment sortirem plegats per anar a sopar al restaurant secret “Last Barykada” 
de cuina tradicional, un restaurant exclusiu i accessible només per aquells qui coneixen la seva contrasenya! Un cop 

acabat de sopar tornarem al nostre hotel per allotjar-nos-hi. 

 Kiev              Dimarts, 19 de maig 

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar la ciutat de Kiev. Començarem la visita coneixent el seu passat medieval, mongol i 
lituà tot visitant el Pont Daurat o Golden Gate, la catedral de Sant Miquel i els seus secrets i algunes de les esglésies i 

monestirs més bells de la ciutat, coronats per les tradicionals cúpules daurades. A la catedral de Sant Miquel podrem 

deturar-nos-hi uns instants per escoltar els tradicionals cants durant la missa i posteriorment continuarem fins a la 

Catedral de Santa Sofia. Al migdia anirem a dinar al restaurant Kniazhyi Hrad que ofereix cuina tradicional en un entorn 

palatí i de característica hospitalitat eslava. A la tarda continuarem la visita anant a Andriyivskyy, el barri més antic de 

Kiev i el seu principal atractiu turístic. A aquest barri se’l considera el Montmartre de Kiev, característic per les seves 
cases de colors, pel seu ambient agradable i bohemi i pel seu patrimoni cultural. Observarem els exteriors de la Catedral 

de Sant Andreu i anirem fins al Museu Bukhakov. Aquest museu ens mostra la casa de Mykhailo Bulhakov, un dels 

personatges més prominents de Kiev i alhora una excel•lent mostra de la tradició ucraïnesa  amb aproximadament 4000 
objectes antics exposats on, tanmateix, el principal element d’interès és el mateix Palau Bukhakov de finals del s. XIX. 

Durem a terme un agradable berenar a la casa Bukhakov i posteriorment seguirem caminant pel centre de vianants, pel 

pont de vidre i les seves vistes als verds parcs de la ciutat i al riu Dnièper fins a arribar a l’històric barri de Podil tot gaudint 
d’una copa de vi mentre observem les belles vistes des de la part alta de la ciutat.  

Us proposem un vespre de pel•lícula tot creuant el riu Dnièper en vaixell tot acompanyats d’una copa de cava i d’una 
tapa de caviar local, apreciat internacionalment. Des del creuer podrem gaudir d’unes vistes úniques i pintoresques sobre 
la ciutat de Kiev tot acompanyats d’un breu concert de música clàssica! I què més podríem demanar? Finalment a l’hora 
de sopar anirem a un bon restaurant local a les vores del Dnièper, una de les zones més populars de la ciutat i amb 

magnífiques vistes sobre l’antic Kiev! En acabat, tornarem al nostre hotel. 

 Monestir de Kievo-Petxersk Lavra – Odessa     Dimecres, 20 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar cap al conjunt monàstic de Kievo-Petxersk Lavra. Des de la seva fundació com a 

monestir excavat a la roca el 1015, el conjunt de Lavra ha estat un important centre de l’església ortodoxa a Europa, 
considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i nomenat com una de les set meravelles d’Ucraïna. Avui en dia el 
monestir és un dels destins més populars i imprescindibles d’Ucraïna. Visitarem aquest monestir mil•lenari descobrint el 
seu ric patrimoni i dinarem a un bon restaurant local, el Chicken Kyiv, reconegut per la seva gastronomia. Al migdia 

anirem cap a l’aeroport de Kiev per agafar el vol local cap a Odessa on hi arribarem a primera hora de la tarda. Odessa 
és considerada una de les ciutats més antigues d’Ucraïna, fundada pels grecs com a co lònia, i també es considera una 

de les més boniques i glamuroses del país. Avui dia Odessa és un port cosmopolita, reconegut pel seu dinamisme i 

també pels seus balnearis. Ja en temps de l’Imperi Rus es convertí en un destí habitual de l’aristocràcia i dels tsars de 

Rússia qui, com Caterina la Gran, venien a descansar i gaudir al port i a les aigües d’Odessa. Ens traslladarem al nostre 
agradable hotel i durem a terme una primera passejada per la ciutat, tot gaudint del seu agradable ambient de primavera. 

Al vespre soparem al restaurant Franzol, situat al principal carrer de la ciutat i on ens serviran l’autèntica cuina d’Odessa. 
En acabat, tornarem al nostre hotel per descansar. 
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 Odessa – Fortalesa Akkerman – Shabo          Dijous, 21 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar cap a la Fortalesa Akkerman a la ciutat de Bilhorod-Dnistrovskyi. Aquesta 

interessant ciutat es troba a uns 100 km al sud d’Odessa, a les vores del riu Dnièper i els seus monuments acumulen 
més de 2500 anys d’història! Bilhorod-Dnistrovskyi és una de les ciutats més antigues del món habitades contínuament. 

Visitarem les runes de l’antiga fortalesa turca-genovesa d’Akkerman que s’alça com una muntanya al costat del riu i 
esdevé una pintoresca postal. Al migdia anirem a dinar al restaurant Argo, situat al costat de la fortalesa i posteriorment 

visitarem unes caves a la petita població de Shabo, de llarga tradició vitivinícola des d’època grega i on podrem degustar 
el tradicional vi ucraïnès. Al vespre tornarem cap a Odessa on soparem al clàssic restaurant Dacha que manté intacta la 

seva estètica majestàtica de principis del segle XX. Un cop acabem de sopar tornarem al nostre hotel d’Odessa.  

 Odessa – Lviv        Divendres, 22 de maig 

Esmorzar a l'hotel i visita guiada i a peu de la ciutat d’Odessa. El recorregut d’avui ens permetrà descobrir la perla del 
Mar Mort o la Palmira del Mar Mort, noms que rep degut a la seva bellesa i exotisme la ciutat d’Odessa. Avui descobrirem 
els seus monuments i arquitectures més importants, tot passejant pel Carrer Derybasivska, el més dinàmic i concorregut 

de la ciutat, anant fins a les majestuoses i gegantines Escales de Potemkin, el símbol d’Odessa i transcorrent el seu 
colorit i elegant centre històric. Al migdia anirem a dinar al reconegut restaurant Gastro Bar, situat al centre històric i 

havent dinat ens traslladarem cap a l’aeroport d’Odessa per volar fins a la ciutat de Lviv on hi arribarem a les 21h del 
vespre. Un cop arribem ens traslladarem al nostre hotel, al centre de la ciutat on soparem i ens hi allotjarem. 

 Lviv           Dissabte, 23 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida amb el nostre guia per fer una passejada a peu a la ciutat de LVIV. El centre històric de Lviv 

és considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Lviv és una ciutat encantadora i poètica, envoltada d’històries 
i llegendes. El seu centre històric destaca pels seus carrers medievals i empedrats i la seva història ens porta fins als 

temps del Regne d’Ucraïna, el gran imperi eslau i Principat de Galícia del qual Lviv en fou capital. La ciutat, embellida 
durant els anys fou posteriorment ocupada pels austríacs i va formar part de l’Imperi Austrohongarès i del Regne de 
Polònia posteriorment. Avui dia és una ciutat orgullosa del seu patrimoni i de la seva història! El nostre recorregut ens 

portarà fins a l’admirable catedral catòlica, la catedral armènia i l’emblemàtica Església Ortodoxa de l’Assumpció, de 
1591 que destaca per la seva torre renaixentista de 1578. Visitarem la plaça del mercat i també el museu de la farmàcia 

que ens parlarà d’aquesta activitat iniciada a la ciutat l’any 1672.  

A l’hora de dinar anirem al restaurant Frankova Kuznia, un museu restaurant que combina història i modernitat i que 
resulta sofisticat i senzill alhora. A la tarda us portarem fins al Teatre de l’Òpera i el Ballet de Lviv, considerat un dels  més 

bells d’Europa i construït per l’arquitecte vienès Gorolevski al segle XIX. Què més podem esperar? Sopar al restaurant 
local i tradicional Kanapa. Després de sopar ens traslladarem de nou al nostre hotel.  

 Jovka – La Ucraïna rural      Diumenge, 24 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida en autocar cap a Jovkva per introduir-nos en l’atmosfera medieval d’aquesta ciutat, un conjunt 
arquitectònic construït seguint les idees de la ciutat ideal en època renaixentista. Durant el segle XVII la ciutat es va 

desenvolupar notablement, com a centre comercial i alhora, escollida com a ciutat d’estiueig dels reis de Polònia. 
Visitarem les impressionants arquitectures de la plaça del Mercat amb la seva imponent Església de Sant Lavrentiy, de 

1604. A l’hora de dinar anirem fins a Vynnyky on dinarem a un restaurant local acompanyats de música tradicional. A la 

tarda farem una ruta panoràmica a través del camp i les zones rurals d’Ucraïna tot visitant diversos poblets. És així i aquí 
on percebrem i captarem l’essència d’aquest país, d’aquest racó oriental d’Europa, amb ciutats i pobles medievals i 
renaixentistes que ens sorprendran, així com algun monestir. Al vespre anirem a sopar al restaurant Baczewski, situat al 

centre de la ciutat de Lviv i on ens acomiadarem del viatge amb un agradable sopar! Allotjament a l’hotel. 

 Lviv – Kiev – Barcelona           Dilluns, 25 de maig 

Esmorzar a l'hotel i sortida ben aviat amb l’autocar i les maletes cap a l’aeroport de Lviv on volarem via Kiev cap a la 
ciutat de Barcelona. A mitja tarda arribarem a Barcelona on l’autocar del Club del Viatger ens estarà esperant i ens 
acompanyarà als mateixos punts de recollida del primer dia.    
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys de viatge 

 Trasllats en autocar del Club del Viatger a l’aeroport de Barcelona 

 Vols directes Barcelona – Kyiv, Kyiv – Odesa 

 Vols amb escala Odesa – Lviv, Lviv - Barcelona 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge 

 Guia local castellanoparlant per a totes les visites indicades en el viatge 

 Allotjament a Kyiv: Hotel Radisson Blu 4* o similar 

 Allotjament a Odesa: Hotel Marlin 4* o similar 

 Allotjament a Lviv: Hotel Bank 5* o similar 

 Esmorzar b 

 fet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge, començant amb sopar i acabant amb esmorzar 

 Begudes incloses: aigua i cafè o té 

 Entrades especificades incloses 

 Les visites especificades en el programa 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat anteriorment 

 Les despeses personals durant tot el viatge 

 Les propines. 

 Assegurança opcional d’anul•lació, que pot contractar a les nostres oficines per 90,00 €  

 

Preus 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………………….  2.695 € 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………...………….  350 € 

 

Calendari de pagament 

 1er dipòsit de 850,00 € fins a el 19 de febrer 2020 

 Resta del pagament abans del 25 de març 2020 

 

Notes importants 

Passaport vàlid fins mínim 6 mesos 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


