Grupowa jednodniowa wycieczka
do Czarnobyla

Wszyscy wiedzą, że Prypeć, to miasto widmo, które znalazło się w centrum największej katastrofy ekologicznej w historii całej
ludzkości. Jednak Czarnobylska Strefa Wykluczenia to nie tylko śmiercionośny reaktor i opuszczone miasto, to również teren otoczony
kilometrami zniszczonych wiosek, radzieckie tajne obiekty i współczesne budynki dla pracowników. Wszystko to można zobaczyć na
własne oczy, biorąc udział w jednodniowej grupowej wycieczce do Czarnobyla.
Czarnobylska Strefa Wykluczenia nikogo nie pozostawi obojętnym: ktoś czuje strach i smutek po zakończeniu zwiedzania, inni
znajdują spokój w miejscach, w których przyroda zajęła miejsce człowieka. Oprócz wycieczki do Prypeci oraz do ochronnego sarkofagu
nad reaktorem zobaczymy również imponujących rozmiarów obiekt trzymany w wielkiej tajemnicy przez władze Związku
Radzieckiego, a mianowicie radar «Duga», a także punkt dowodzenia, w którym do chwili obecnej znajdują się części sprzętu. Ponadto w
programie wycieczki uwzględniono zwiedzanie Czerwonego Lasu, gdzie najlepiej widać wpływ radiacji na organizmy żywe, a także
zwiedzanie wymarłej wsi, na przykładzie której można zobaczyć skutki awarii. Czarnobylska Strefa Wykluczenia to miejsce, które
powinien zobaczyć każdy, a Państwo mogą to zrobić z naszą pomocą.
Język: angielski, ukraiński, rosyjski
Czas: 12 godzin
Cena zawiera: Transfer z naszego biura w Kijowie, ubezpieczenie, wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia na zwiedzanie Strefy
Wykluczenia oraz usługi przewodnika.
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Program
(Program i godziny wycieczki indywidualnej mogą zostać zmienione w zależności od potrzeb)

07:30-08:00
•

Wyjazd do Czarnobyla z Kijowa, Shuliavska, 5

08:00-10:00
•

Droga do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

10:30-10:40
•

Punkt kontrolny Dytiatky. Kontrolna paszportowa oraz badanie dozymetrem w punkcie
kontrolnym 30-kilometrowej Strefy Wykluczenia.

10:50
•

Wieś Czerewan. Pomiędzy porzuconymi domami po drodze do Czarnoybla.

•

Wieś Zalesie. Miejsce, które kiedyś było domem dla 3500 osób.

•

Miasto Czarnobyl. Miasto liczące 4 tysiące mieszkańców, z których większość stanowią
pracownicy Strefy Wykluczenie i Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

–

Unikalna możliwość zrobienia sobie zdjęcia, koła znaku Strzała Czarnobyl

–

Cerkiew św. Eliasza i dzwonnica

–

Centrum Czarnobyla, plac główny

–

Memoriał „Gwiazda Piołun”

–

Memoriał poświęcony wszystkim miastom i wsiom, których objęła ostawa o

przymusowym przesiedleniu
– Plac Lenina. Rzadka okazja, by zobaczyć pomnik znanego wodza komunistycznego
Włodzimierza Ilicza Lenina na Ukrainie. Nowa ustawa o dekomunizacji nie objęła Czarnobylskiej
Strefy Wykluczenia.
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– Ruiny synagogi
–

Port rzeczny w Czarnobylu

- Pomnik „Tym, którzy uratowali świat” koło Czarnobylskiej Straży Pożarnej. Lokalna jednostka
staży pożarnej jako jedna z pierwszych przybyła na miejsce katastrofy w pamiętną noc 26
kwietnia 1986 roku.

–

Wystawa autentycznych robotów, które były wykorzystywane do

likwidacji skutków awarii w elektrowni w Czarnobylu.
•

Cmentarzysko maszyn radioaktywnych Rassocha. Znany na całym
świecie obiekt Rassocha to jeden z ostatnich cmentarzy
radioaktywnego sprzętu porzuconego po likwidacji skutków
wybuchu w elektrowni. Niniejszy obiekt nie jest przewidziany w
standardowym programie wycieczki. Zwiedzanie możliwe jest
za dodatkową opłatą w wysokości 50 dolarów USA. Zwiedzanie
można zamówić podczas rezerwacji lub rejestracji.

•
•

Przejście przez punkt kontrolny „Lelew” na wjeździe do 10kilometrowej strefy Czarnobyla.
Tajna radziecka baza wojenna Czarnobyl-2 i radar „Duga” – to
najbardziej utajnione obiekty ZSRR. Na wszystkich mapach
topograficzny z tamtych czasów były oznaczone jako letni
obóz dla dzieci. W związku ze stukotem, który radar wydawał
podczas działania zyskał on nazwę "Russian Woodpecker", co
w tłumaczeniu oznacza „rosyjski dzięcioł”. Wysokość jego
konstrukcji wynosi ponad 150 metrów, szerokość– 800. Po
wydarzeniach z 1986 zaprzestano jego eksploatacji ze względu
na możliwe uszkodzenie instalacji elektrycznej.

•

Wieś Kopaczi. Wymarła wieś jedynym zachowanym
budynkiem, którym jest przedszkole.

•

Teren Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

–

Chłodnia kominowa

–

Niedobudowany reaktor nr 5.

–

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa

–

Plac widokowy z widokiem na nowy sarkofag.
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13:00-14:00.
•

Przerwa na obiad. Obiad wliczony jest w koszt wycieczki
indywidualnej.

14:00
•

Czerwony las. Dość niewielka część lasu, która po wybuchu pokryła
się dużą ilością radioaktywnego pyłu. Silne promieniowanie zmieniło
kolor drzew na jaskrawo czerwony. Drzewa, działając na zasadzie filtra
zatrzymały i oczyściły powietrze z cząsteczek radioaktywnych (korony
sosen są gęste i doskonale zatrzymują pył), dzięki czemu uratowały ludzi
przed skutkami radiacji, same natomiast obumarły.
Jedno z najbardziej unikalnych miejsc w strefie Czarnobyla, gdzie na
własne oczy można zobaczyć wpływ promieniowania na organizmy żywe.

•

Stacja Kolejowa Janow – opuszczona stacja kolejowa
znajdująca się koło Elektrowni. W momencie katastrofy zostało
tutaj skierowanych wiele pociągów. Niniejszy obiekt nie jest
przewidziany w standardowym programie wycieczki.
Zwiedzanie możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości
50 dolarów USA. Zwiedzanie można zamówić podczas
rezerwacji lub rejestracji.

•

Znak na wjeździe do Prypeci.

•

Most śmierci. To właśnie z tego mostu bohaterowie znanego serialu
zrealizowanego przez HBO obserwowali pożar w elektrowni.

•

–

Przechodzimy przez punkt kontrolny, a następnie znajdujemy się w
mieście Prypeć. Opuszczone ulice pełne są radioaktywnego
osadu. Pył pozostał na ziemi, na drzewach i domach. Drogi zarosły
piołunem, budynki z każdym dniem coraz bardziej niszczeją pod
wpływem otaczającego je środowiska. Najstarsze budowle miasta
najszybciej zmieniają się w ruiny, np. budynek pierwszej szkoły
średniej. Należy pamiętać, iż wchodzenie do wnętrza budynków
jest oficjalnie zabronione

Krzyż pamiątkowy

- Statua przyjaźni narodów
- Jednostka medyczna nr 126
- Kawiarnia „Prypeć”
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- Opuszczony port rzeczny
- Cmentarzysko statków i barek
- Kino „Prometeusz”
- Hotel „Polesie”
- Pałac Kultury „Energetyk”
- Jeden z pierwszych supermarketów w ZSRR
–

Park rozrywki. Nie działający park w centrum Prypeci, za placem z

budynkami uniwersamu i Domu Kultury „Energetyk”. Najbardziej znanym
obiektem w parku jest diabelski młyn, który stał się jednym z symboli
Prypeci i całej Czarnobylskiej Strefy wykluczenia. Diabelski młyn nigdy nie
został uruchomiony. Jego uroczyste otwarcie zostało zaplanowane na
dzień 1 maja 1986 roku. Park jest jednym z najbardziej skażonych
terenów Prypeci.
–

Kultowy diabelski młyn

–

Stadion Centralny „Awangarda”

–

Przedszkole „Czeburaszka”

- Basen „Lazurowy” przez 12 lat po katastrofie w Czarnobylu był używany
przez likwidatorów skutków wybuchu w elektrowni
–

Jednostka Straży Pożarnej w m. Prypeć

•

Kontrola dozymetryczna i wyjazd ze strefy 10-kilometrowej.

•

Ostatnia kontrola dozymetryczna po drodze do Czarnobylskiej Strefy
Wykluczenia

19:00 - 20:00
•

Powrót Kijowa

5

W razie pytań prosimy o kontakt:
+38 (066) 26-4-1986
+38 (099) 274-74-81
+38 (099) 274-74-82
info@ch-e-t.com

6

