
9 dagen Kiev – Bychov - Moskou voor maar € 695,- 
low-cost rondreis langs de mooiste steden van de voormalige Sovjet-Unie 

 

Reserveert u van 22 februari tot en met 2 maart 2014 maar alvast in uw agenda! 
 

 
Dag 1  

Al vroeg vertrekken we uit Groningen met trein en vliegtuig naar Kiev. 

 

Dag 2 en 3 

We verblijven twee dagen in Kiev, een stad rijk aan cultuur en historie.  

De vergulde koepels op de verschillende kathedralen springen meteen in het oog. 

 Onder leiding van een Nederlands sprekende gids bezoeken we o.a. het 

Onafhankelijkheidsplein, de St. Sofia kathedraal, het indrukwekkende 

Pechersk Lavra klooster en de St. Michiels kathedraal.  

 Voor de liefhebbers organiseren we tegen meerkosten een dagexcursie naar 

de Kerncentrale in Tsjernobyl.  

 Aan het eind van de derde dag nemen we de slaaptrein van Kiev naar Bychov  

       waar we op dag 4 aankomen.  

 

 

Dag 4, 5 en 6  

We verblijven drie dagen in Bychov. We zullen er kennis maken met hun cultuur 

en de manier waarop ze leven.  

 We bezoeken er een paar scholen en een kerk. Bovendien maken we, als het 

weer het toelaat, een ritje op een authentieke boeren arrenslee. Laat u 

verrassen op het gezellige marktje of in het landelijke winkelcentrum. 

 We ruimen voldoende tijd in om de kinderen te bezoeken die in Roden zijn 

geweest. Uit ervaring weten we dat Bychov voor veel mensen het hoogte-

punt van deze reis zal zijn.  

 Donderdagavond nemen we de slaaptrein naar Moskou waar we 

vrijdagmorgen vroeg aankomen. 

 

Dag 7 en 8  

In Moskou wachten ons twee overweldigende dagen.  

Eens zelf over het Rode Plein lopen is en blijft een unieke ervaring.  

 We beginnen met een stadstour. Verder bezoeken we o.a. het Kremlin, het Lenin 

Mausoleum, de Basiliuskathedraal, het Nieuwe Maagdenklooster, het GUM-

warenhuis, de Oude Arbat en de mooiste metrostations en dat alles natuurlijk 

onder begeleiding van een Nederlands sprekende gids. 

 

Dag 9  

Op de laatste dag van deze reis vliegen en treinen we weer naar Groningen. 

 

Na deze reis bent u ongetwijfeld een unieke ervaring rijker.  

 

Inclusief: Visum, vluchten, transfers, vervoer treinen, overnachting in hostels, gidsen, stadstour en de entree  van 

de onder begeleiding bezochte musea, kathedralen en monumenten. 

Exclusief: Maaltijden, drankjes, excursie naar de Kerncentrale Tsjernobyl en de overnachtingen in Bychov. 

 
Tegen meerprijs kunnen deelnemers opteren voor een tweepersoonskamer.  

 

Voor inlichtingen en boekingen kunt u zich wenden tot 

Henk-Jan Hofman 06-33972404 of Arie van Klei 06-11867465 

of via e-mail: henk.janhofman@home.nl  of arievanklei@live.nl 
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