
Czarnobyl 2009
7 - 13.07.2009

Dzień 4: 10 lipca (piątek)
6.30 śniadanie w restauracji "Stary Tallin"
7.30 wyjazd kolejką pracowniczą do strefy
8.20  przyjazd pod elektrownię, przejazd autobusem

do miasta Prypeć, po drodze zwiedzanie stacji
kolejowej Janów, postój  przy pomniku "Pripyat
1970"

8.30-16.40 samodzielne zwiedzanie miasta Prypeć, ok.
14.00  obiad w stołówce  elektrowni

17.20 wyjazd kolejką pracowniczą do Sławutycza
18.10 przyjazd do Sławutycza, czas wolny
19.30 kolacja w chacie "Guta" (starej ułańskiej

karczmie), czas wolny

Dzień 5: 11 lipca (sobota)
9.00 śniadanie w restauracji "Stary Tallin"
10.00 chwila zadumy pod pomnikiem ofiar katastrofy w

Czarnobylu (złożenie wieńca)
~11.00 wyjazd w kierunku Kijowa
13.00-14.00  przyjazd do Kijowa, zakwaterowanie w hotelu

"Bratysława" w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
metra "Darnitca" (pokoje 2 i 3 osobowe z
łazienkami), czas wolny

Dzień 6: 12 lipca (niedziela)
ok. 9.00  śniadanie w hotelu, opuszczenie pokoi,

zwiedzanie Kijowa na własną rękę lub w
zorganizowanej grupie

ok. 16.00 wyjazd w kierunku Warszawy

Dzień 7: 13 lipca (poniedziałek)
ok. 6.00-7.00  przyjazd pod Salę Kongresową

Obsługę wyjazdu od strony ukraińskiej zapewnia znany
organizator takich wycieczek - Sergei Wiktorowicz Akulinin z
Czarnobyl_Wniesz_Serwis ze Sławutycza (nr lic. 780679), były
operator turbiny reaktora nr 2 w Czarnobylskiej Elektrowni
Jądrowej, uczestnik akcji likwidacji awarii.
W całej strefie możliwość robienia zdjęć (poza drobnymi
ograniczeniami wobec niektórych obiektów przy elektrowni oraz
pracowników strefy). Przed wyjazdem zostaną udostępnione
uczestnikom mapy osiedla Prypeć i miasta Sławutycz.

Strefazero.org oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
zapraszają na kolejną wyprawę do Czarnobyla.

Program
(niektóre punkty programu mogą ulec zmianom – szczegóły na www)

Dzień 1: 7 lipca (wtorek)
22.00 wyjazd z Warszawy (zbiórka pod Salą

Kongresową)
Dzień 2: 8 lipca (środa)
17.00-19.00  przyjazd do Sławutycza (miasteczka pracowników

elektrowni), nocleg w domach/mieszkaniach
prywatnych (całkowicie oddane do naszej
dyspozycji, pokoje 1-2-3-4 lub 5 osobowe,
możliwość noclegu w hotelu "Europejskim"),
wieczorem czas wolny

Dzień 3: 9 lipca (czwartek)
8.00-8.30  śniadanie w restauracji "Stary Tallin"
9.20 odjazd eksterytorialną kolejką pracowniczą z

dworca w Sławutyczu w kierunku strefy
10.10 przyjazd pod budynek elektrowni w Czarnobylu
10.30-11.00 oglądanie sarkofagu nad blokiem reaktora nr 4
11.00 przejazd do miasteczka Czarnobyl (droga

prowadzi przez wysiedlone wioski Lelew i Kopaczi
z przejściowym składowiskiem odpadów)

11.30 zwiedzanie miasta Czarnobyl, pomnik strażaków
poległych w czasie likwidacji awarii, pomnik
członków załogi helikoptera rozbitego podczas
likwidowania skutków awarii, cerkiew św. Ilii z
1789 r, składowisko barek na zalewie na
wysokości elektrowni, powrót pod elektrownię

13.30 obiad w stołówce pracowników elektrowni, pomnik
Prometeusza obok elektrowni, karmienie ryb z
okolicznego zbiornika wodnego

14.30 samodzielne zwiedzanie miasta Prypeć
17.20 wyjazd kolejką pracowniczą do Sławutycza
18.10 przyjazd do Sławutycza
19.00          kolacja w restauracji "Stary Tallin", czas wolny

Koszt wyjazdu: 1170 zł
W cenę wliczone 3 posiłki dziennie, zaczynając od śniadania
trzeciego dnia do śniadania dnia piątego (śniadania i kolacje w
restauracji "Stary Tallin", obiady w stołówce pracowników elektrowni)
oraz śniadanie w hotelu "Bratysława". Podczas przejazdu drugiego
dnia oraz indywidualnego zwiedzania Kijowa - posiłki we własnym
zakresie (solidny obiad to koszt ok. 25 hrywien ~11 złotych); bilet do
metra – 1,2 UAH (~50 groszy).
W cenie również: ubezpieczenie, fundusz na "prezenty" oraz atrybuty
do Memoriału.

Aktualne informacje i zapisy
strefazero.org

Email: info@strefazero.org
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