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DAG 1. TORP – K IEV
Vi flyr fra Torp lufthavn med Wizzair kl. 21.20 (innsjekking fra kl .19.20).
Ankomst Kiev kl. 00.50. Etter at vi har fått bagasjen blir det busstransport inn
til K iev hvor vi s jekker inn på hotellet. Overnatting på hotell Rus i K iev,
www.hotelrus .kiev.ua/en/
DAG 2. K IEV – PR IPJAT (TSJ ERNOBYL) – K IEV
Etter frokost møter vi vår lokale guide og setter oss på bussen for å reise til Pr ipjat.
Pr ipjat var åsstedet for Ts jernobylulykken som skjedde natt til 26. april 1986.
Det er vanskelig å s i hvor mange liv denne ulykken har krevd, men tallet s ies å ligge et
sted mellom 50 og 100 000. Byen Pripjat ble tømt for s ine nesten 50 000 innbyggere og
er i dag en spøkelsesby. 20 år etter må de fortsatt leve med konsekvensene av atom-
ulykken i Ukraina. FN konkluderte i september i fjor med at de største etter-virkning-
ene av Tsjernobyl-katastrofen er av psykisk og sosial art.
Vi får omvisning og bruker hele dagen i Ts jernobyl. Vi spiser lunsj underveis .
Overnatting på Rus Hotel i K iev.
DAG 3. K IEV
Etter frokost får vi en ca. 3 timers guidet rundtur i K iev med lokal guide. Vi spiser lunsj
på egenhånd og på kvelden kan vi besøke operaen eller se en ballettforestilling (ikke
inkl.). Overnatting på hotell Rus i K iev.
DAG 4. K IEV
Etter frokost på hotellet har vi hele formiddagen til fr i disposis jon før vi samles for av-
reise til flyplassen. Flyet har avgang fra Kiev kl. 19.05 (innsjekk fra kl. 17.05). Ankomst
Torp Lufthavn Sandefjord er kl. 20.50.

Grunnpr is kr . 2 990,- + fly (fra kr . 600,- )
Grunnpr isen inkluderer :
• Fly (Wizzair ) Torp – Kiev t/r • Hotel i K iev 3 netter i dobbeltrom
• Tur til Ts jernobyl med lokal guide og buss • Guidet tur i K iev med lokal guide
• 3 frokoster • 1 lunsj
• Norsk reiseleder

Aktive Fredsreiser er et reiseselskap som skal bidra til fredsskapende prosesser
gjennom kultur for ståelse og respekt for menneskeheten.
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