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Flygtider 
 

9 april 

Arlanda – Kiev 13:40 – 17:00 

  

13 april 

Kiev – Arlanda 09:30 – 11:00 

 
Allmän info 

 

• Vid resan ingår ett incheckat bagage/pers (23 kg) och ett handbagage 

• Alla tider anges i lokal tid, Kiev ligger en timme före Sverige 

• Kievs valuta är Hryvnia (UAH). 100 SEK ger ca 249 UAH 

 

 

 

~ Res med finess med oss på Axess ~ 
 

Urban & Lisa 

 
 

 

Kiev 9-13 april 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ta chansen och upplev Europas vackraste stad med över 1500 års 

historia. Ni får avnjuta underbar mat, guidade stadsrundturer med 

bland annat entré till Andra Världskriget-museumet och 

Petjerskaklostret. 

En resa fylld med upplevelser som ni sent kommer att glömma! 

 

 

 

              Prenumerera på vårt nyhetsbrev           Gilla oss på Facebook 

mailto:info@axessresebyra.se
http://www.axessresebyra.se/


  

Pris: 6 995 kr/pers  Boka senast 31:a december för 500 kr rabatt  

 

I grundpriset ingår följande: 
 

• Gruppresa med flyg Arlanda – Kiev t.o.r 
 

• Busstransfer till och från flygplatsen  
 
 

• Del i dubbelrum 4 nätter inkl. frukost på Ukraina Hotel **** 
 

• Svensk reseledare 
 

• 3-rätters välkomstmiddag  

• Stadsrundtur   
inkl. lunch, engelsktalande guide, entréer till Petjerskaklostret & Andra Världskriget-museum 

 

Valbara tillägg: 
 

• Utflykt till Tjernobyl  1 500 kr/pers 
inkl. engelsktalande guide, transfer & lunch  

• Utflykt till Museum of Corruption    700 kr/pers 
inkl. engelsktalande guide & transfer  

• Enkelrumstillägg  1 800 kr/pers 
 

 
 

 

 

Ukrainas huvudstad Kiev har en 1532-årig historia, Europas längsta gångbro, 398 

monument, 267 större kyrkor, 122 museer och 116 parker 
 

Dag 1, 9 april 

Med avresa kl.13:40 från Stockholm landar vi i Kiev 

kl.17:00.  

Vid ankomst blir vi välkomnade av vår chaufför och vår 

underbara engelsktalande guide Olga. Under bussresan 

på ca 40 min till hotellet får vi en introduktion om 

staden och lite tips och goda råd från vår guide. 

Efter incheckning på fyrstjärniga Ukraina Hotel kan vi 

koppla av en stund i lugna ro.  

Kl. 20:00 gå vi i gemensam trupp till Khachapuri & Wine 

Restaurant. På denna fantastiska Georgiska 

restaurangen så får vi njuta av en välsmakande 3-rättersmiddag tillsammans.  
 

Dag 2, 10 april  

Efter frukost hämtar bussen upp oss kl. 10:00 och vi ger oss iväg på en mysig stadsrundtur. 

Vår guide Olga följer med oss och kommer att guida oss genom denna vackra stad.  Vi 

kommer att få lära oss mer och stadens 1500-åriga historia. Rundturen görs mestadels med 

buss och vi får möjlighet se stadens större landmärken. Vi kommer att få besöka gamla stan, 

se ”Golden Gate”, kika in i Sofiakatedralen och se dess ikoniska lökformade torn, samt 

flertalet andra katedraler, kyrkor, torg och landmärken.  

Sen är det dags för lunch på restaurang Tsarskoe Selo. 

Efter alla är mätta och belåtna beger vi oss vidare med bussen för ett 

besök vid UNESCO’s världsarv Petjerskaklostret, även känt som 

”Grottklostret i Kiev”. Det är ett av dom största museerna i Kiev. 

Utställningen omfattar 100 arkitektoniska reliker från en svunnen tid.  

Vi tar sen bussen vidare till Andra Världskriget -museum där vår 

sakkunniga guide och berättar historien om ”Slaget i Kiev” och 

slående fakta om kampen mot nazismen. Här får vi också se ett av 

Kievs landmärke ”Mother Motherland” / Rodina Mat-statyn. Ett 

imponerande vackert monument som reser sig 102 meter över 

staden. Monumentet tillhör en av de tio högsta i världen och är synlig 

även från de mest avlägsna platserna i staden.  
 

Dag 3, 11 april – Utflykt till Tjernobyl  700 kr/pers 

Efter frukosten hämtar bussen upp dom som valt detta tillägg kl.09:00 och tar oss till 

Mezhygorje-palatset - Museum of Corruption. Denna herrgård är belägen ca 1 timme 

utanför staden. Här bodde den tidigare ukrainska presidenten Viktor Janukovitj. Numer är 

det ett museum med landskapspark, golfbanor, ett litet zoo och en samling av gamla 

veteranbilar. 

Resten av dagen är fri för att upptäcka staden på egen hand. 

 

Dag 4, 12 april  – Utflykt till Tjernobyl  1 500 kr/pers 

På söndagen gör dom som har valt detta tillägg en heldagsutflykt till en av de mest kända 

och besökta platserna i Ukraina – Tjernobyl.  

Vi garanterar absolut strålningssäkerhet för alla besökare!  

Olga kommer att ge oss historian om Tjernobyl-tragedin, berätta mer om gränszonerna och 

om hur livet i Tjernobyl ser ut i dag. 

Bussen hämtar upp oss kl. 08:00. Väl framme kommer vi stanna vid 30 km-zonen där vi får 

mer information om de mest smittsamma platserna. Vi reser sen runt kärnkraftverket och 

gör ett fotostopp vid Reaktor nr 4 med vy över sarkofagen.  

Sen gör vi en resa till Pripyat - "Spökstaden" där vi kommer att se staden som lämnades av 

sina 50 000 invånare inom 24 timmar. Där får vi se bland annat Polissya Hotel som var en 

korrigeringspunkt för de helikoptrar som tappade blypåsar över reaktorerna, skolan, 

trädgårdar och se de tidigare levande husen som idag står helt övergivna.  

Vi kommer även få se den nästan helt begravda byn Kopachi, kyltorn, kylningsdammen, 

Poolen ”Azure”, DUGA-1, Chernobyl-” och en pen-air-utställning av transportfordon och 

robotar som använder vi saneringen 1986. 
 

Dag 5, 13 april 

På måndagen är det dags att säga farväl till Kiev och Ukraina. Efter frukost checkar vi ut från 

hotellet och hoppar på bussen till flygplatsen. Vi tackar Kiev för denna gång och reser hem 

med massa nya härliga minnen! 


