
 

 

KRYM -  DALEKI A BLISKI - PODRÓZ NA KRESY   

KLUBOWICZE – zniżka 5 % (od ceny w złotówkach). Wyprawa jest autorskim programem BP „Supertramp”. 

Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

Prawdziwy tramping po Ukrainie na Krym  - 

podróż  lokalnymi autobusami , pociągami, 

taksówkami  i czym się tylko da,  noclegi w 

prywatnych kwaterach. Czeka nas piękna 

atmosfera tej cudnej krainy. 

KRYM  – pod wieloma względami stanowi 

odrębny, autonomiczny kraj – półwysep o 

bajkowych krajobrazach, architekturze i istnej 

mieszance kulturowej. Ludzie są niezwykle 

otwarci i życzliwi. Ten wspaniały zakątek globu 

nie jest skomercjalizowany jak inne światowe 

kurorty. Przy niezwykle niskich cenach wciąż 

odnaleźć można dzikie tereny tak pięknie 

opisywane przez Adama Mickiewicza i innych 

znanych pisarzy, poetów. To tu od setek lat 

przyjeżdżali odpoczywać książęta, carowie, 

radzieccy dygnitarze. To również tu odbyła się z 

udziałem władz rosyjskich, amerykańskich i brytyjskich słynna, zmieniająca bieg historii konferencja jałtańska. W 

zaledwie 9 dni przemierzymy jedną z najbardziej interesujących części Ukrainy – od wschodu (przejedziemy pociągiem 

wzdłuż potężnego rozlewiska Dniepru) do zachodu, od galicyjskiej północy (zwiedzimy Lwów) po orientalny Krym na 

południu. 

Zadziwiająca jest bliskość tak niezwykłego miejsca – dojedziemy tam w nieco ponad dobę, a sam dojazd będzie niezwykłą 

przygodą. Wygodne, niemal zabytkowe pociągi sypialne, a co parę godzin kilkunastominutowy postój, podczas którego 

można kupić domowe specjały miejscowych gospodyń. Świetna okazja by poznać niezwykle gościnnych autochtonów. 

Podczas naszej podróży odwiedzimy wspaniałe wybrzeże, góry, ale i miejsca, które zmieniły bieg historii Europy. 

Wycieczka zorganizowana została tak, by jak najintensywniej wykorzystać 9 dni. Będziemy podróżować lokalnymi 

środkami transportu – pociągami, autobusami, marszrutkami, taksówkami, nocować w prywatnych kwaterach. By nie 

tracić dni przeznaczonych na zwiedzanie, trzy noce spędzimy w pociągach plackartnych (odpowiednik polskich kuszetek).  

 

PROGRAM: 

 

0 DZIEŃ  

Zbiórka na Placu Matejki pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie o 23.45. Wyjazd autobusem do Medyki. W nocy 

odprawa na granicy polsko – ukraińskiej i przesiadka do busika do Lwowa. 

1 DZIEŃ  

Od 9:38 nie lada atrakcja – 1573 km jazdy pociągiem do Symferopolu – stolicy Krymu. Po drodze częste postoje, na 

których zakupić można specjały sprzedawane przez miejscowe babuszki. Nad rozległym Dnieprem warto spróbować 

m.in. wędzonych szczupaków, lokalnych wareników (odpowiednik polskich pierogów), oraz pirażkow. 



2 DZIEŃ  

O 09:50 planowy przyjazd do stolicy Krymu - Symferopolu, skąd przesiądziemy się na autobus do Sudaku nad Morzem 

Czarnym. Po zakwaterowaniu plaża i zwiedzanie słynnej wzniesionej w XIV w. przez Genueńczyków twierdzy, osadzonej 

na obrywającej się prosto do morza skale. 

3 DZIEŃ poniedziałek 16.09.2013 

Jednodniowa wycieczka do regionu Koktebel – Kraju Błękitnych Szczytów, gdzie wybierzemy się na parogodzinny treking 

do Rezerwatu Karadag – wznoszącego się nad samym morzem, wygasłego wulkanu (576 m n.p.m.) – raju nie tylko dla 

geologów. Możliwość rejsu stateczkiem pod „Złote Wrota” , niezwykłej formy skalnej wyrastającej prosto z morza, po 

drodze iście marsjańskie krajobrazy. Dla leni plaża. 

4 DZIEŃ wtorek 17.09.2013 

Wcześnie rano wycieczka do górzystego rezerwatu w Nowym Świecie – chyba najpiękniejszego zakątka Krymu, pełnego 

bajkowych zatoczek, potężnych skał, grot (m.in. Grota Golicyna), carskiej plaży i krystalicznie czystej wody. Nowy Świat 

słynie również z produkcji musującego wina. Popołudniu przejazd do Jałty. Po drodze piękna linia brzegowa – góry, 

morze, plantacje winorośli, także znany z „Sonetów” Ajudah – Góra Niedźwiedź. 

5 DZIEŃ  

Jałta to bodaj najsłynniejszy kurort Morza Czarnego, przyciągający rocznie miliony turystów. Jednych ucieszy, drugich 

przerazi potężny pomnik Lenina na głównym deptaku. Z Jałty będziemy udawać się na wycieczki w pobliskie okolice. 

Wyjazd kolejką linową na stromo opadającą ku brzegom morza górę Aj-Petri (1234m n.p.m.). Na szczycie wielki tatarski, 

kulinarny bazar. Możliwość wycieczki konnej do jednej z pobliskich grot. Zwiedzanie Liwadii – pałacu Mikołaja II, w 

którym 1945 roku odbyła się fatalna w skutkach dla Polski i Europy konferencja jałtańska z udziałem Stalina, Roosevelt’a 

i Churchilla. Jaskółcze Gniazdo – jeden z symboli Krymu- miniaturowy zameczek położony na szczycie skały Aj-Todor, 

wiszącej wysoko nad taflą morza. 

6 DZIEŃ  

Przejazd do Sewastopola.  Możliwość rejsu po Zatoce Sewastopolskiej (ok. 8 USD), podczas której mamy okazje 

przepłynąć obok okrętów wojennych rosyjskiej i ukraińskiej Floty Czarnomorskiej, Pomnika Zatopionym Statkom i nie 

tylko. Z pokładu statku roztacza się widok na panoramę miasta. Zwiedzanie Chersonezu Taurydzkiego (lista UNESCO) – 

urokliwego miejsca nad brzegiem morza, w którym Ruś Kijowska przyjęła chrzest z rąk cesarza bizantyjskiego (988 r.) . 

Na terenie kompleksu znajduje się sobór św. Włodzimierza i ruiny kolonii greckiej (V/IV w. p.n.e.). Wycieczka do 

Bałakławy (niewielkie miasteczko-port na urwistym brzegu Krymu), uwiecznione przez Homera w "Illiadzie". Znajduje się 

12 km od Sewastopola, położone w nadzwyczaj malowniczej zatoce. Do 1996 roku miejsce to wraz z Sewastopolem było 

niedostępne dla zagranicznych turystów. Zwiedzanie wykutej w skale potężnej, tajnej sztolni z czasów ZSRR, gdzie 

bazowały okręty podwodne ze składnicą broni nuklearnej. Wieczorem przejazd do Bakczysaraju. Nocleg. 

7 DZIEŃ  

Zwiedzanie Bakczysaraju – dawnej stolicy Tatarów: Pałac Chanów (Pałac, harem, Wielki Meczet Chański, cmentarz 

chanów, fontanna łez, o której pisali m.in. Mickiewicz i Puszkin), wykutego w stromej skale Monastyru Uspieńskiego – 

Klasztoru zaśnięcia NMP, ponoć z IX w., oraz ruin Czufut Kale – skalnego kompleksu miejskiego, zamieszkałego od VI do 

XIX w, najpierw przez Greków, później Karaimów. Przejazd nocnym pociągiem do Odessy. 

8 DZIEŃ  

Przyjazd do Odessy, secesyjne perełki . Podczas zwiedzania zobaczymy m.in. jedne z najsłynniejszych schodów świata: 

Schody Potiomkinowskie, znane z filmu Eisensteina „Pancernik Potiomkin”, Prymorskyj Bulwar, Pałac Potockiego, Pałac 

Woroncowa, budynek Opery, słynny odesski Pasaż Handlowy, w którym znajdował się sklep Faberge. Możliwość 

zwiedzania unikatowych odesskich katakumb (ok. 20 USD), które służyły jako schronisko nie tylko dla partyzantów i 

światka przestępczego, ale przede wszystkim jako miejsce wydobycia wapienia pontyjskiego – materiału 

wykorzystywanego do budowy kamienic. Obecnie nad katakumbami znajduje się 40 % starej części miasta, a długość 

korytarzy wynosi 2500 km! Przejazd nocnym pociągiem do Lwowa. 

9 DZIEŃ  

Spacer po lwowskiej starówce (lista UNESCO), zwiedzimy m.in. Rynek, Katedrę Łacińską, Ormiańską, Arsenał, wdrapiemy 

się na Wieżę Ratuszową. Zakupy na targu staroci. Wczesnym popołudniem wyjazd do Polski, w tym piesze przejście 



granicy ukraińsko-polskiej, gdzie ciekawym zjawiskiem jest z pewnością tłumek drobnych przemytników. Przyjazd do 

Krakowa w godzinach wieczornych. 

 

ZAPEWNIAMY W CENIE WYCIECZKI: 

- opieka polskiego pilota  

- ubezpieczenie NW i KL (do 20 000 Euro) 

- środki transportu: lokalne autobusy, pociągi, komunikacja miejsca itp. 

- noclegi:  kwatery prywatne, guest house'y, hostele; 

 

WE WŁASNYM ZAKRESIE: 

Wyżywienie, bilety wstępu, kolejka na Aj-Pietri (w sumie min. 160 USD) 

DODATKOWE INFORMACJE: 

- szczepienie nie są obowiązkowe lecz zalecane: zółtaczka A i B, błonica, tężec, polio, dur brzuszny; 

- grupa do 11 osób. 

-  paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. 

- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem 

supertramp@supertramp.pl lub na spotkaniu z pilotem ok. 7 dni przed wyjazdem. 

 
 

 
 
 

 * * *  POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY  * * *   


