ЛІТНІ КАНІКУЛИ В ПОЛЬЩІ
За запрошенням Польської спілки дітей та молоді та у рамках реалізації
міжнародного проекту «Разом можемо більше» пропонуємо стати учасником
культурно - освітньої програми.
Учасниками культурно-освітньої програми можуть бути: діти, студенти та
інші громадяни України.
Мета культурно-освітньої програми :
-

вивчення історії, культури та традицій Польщі;
ознайомлення з умовами життя та побуту поляків;
розширення знань у галузі європейської інтеграції;
відвідування навчальних закладів;
ознайомлення з польськими навчальними закладами;
встановлення взаємних дружніх контактів між дітьми та молоддю Польщі
та України;
ознайомлення з умовами навчання та проживання студентів;
відвідування музеїв, пам’ятників культури та архітектури;
вивчення польської мови (за бажанням);
оздоровлення в аквапарку (щоденно).
Термін: з 17 07.2016 р. до 26.07.2016 р.

В цей же час (з 17.07.16 р. по31.07.16 р.) є можливість підвищити рівень
знання іноземної мови (в рамках міжнародного проекту діє англійська школа
для дітей та молоді)
Проживання: проживання в м. Пулави в кімнатах на 2, 3 та 4 особи (в кімнаті
душова кабіна, умивальник та туалет), TV, WI-FI.

Харчування: Трьохразове харчування ( сніданок і вечеря шведській стіл,
обід порційний). Під час екскурсій на весь день та поверненні в Україну видається
сухий провіант.
Термін програми
(всього / в Польщі)

10 / 8
12 / 10

Вартість поїздки
Евро
210
250

Грн.
1 760,00
1 760, 00

У вартість поїздки входить:
- запрошення з Польщі для відкриття Шенгенської візи;
- оформлення документів та реєстрація в Консульському відділі Посольства
Республіки Польща в м. Харкові (Україн);
- підготовка та подання пакету документів в Пункт прийому візових анкет м.
Дніпропетровськ для відкриття Шенгенської візи;
- проїзд потягом з Дніпропетровська до Ковеля в обидва кінці;
- проїзд автобусом з м. Ковеля до м. Пулави;
- обслуговування екскурсій комфортабельними автобусами на території
Польщі (без нічних переїздів);
- оформлення страхового полісу на території України (10 тис.грн.) та
в
Польщі (35 тис. Євро);
- вартість вхідних квитків до музеїв;
- послуги екскурсоводів у містах та музеях;
- вхідні квитки в аквапарк;
- проживання в номерах на 3 та 4 особи ( душова кабіна, умивальник та
туалет в номері), TV, WI-FI;
- трьохразове харчування (сніданок, обід і вечеря);
- вартість сухого провіанту (видається під час екскурсій на весь день та
повернені в Україну);
- інше.

Перелік міст, які пропонується відвідати:
1. Варшава (пол. Warszawa) — столиця Польщі з 1596 року, порт на річці
Вісла, адміністративний центр Мазовецького воєводства. Пішохідна екскурсія по
місту, відвідування костелів, Старе місто, Королівський Замок, Польський сейм,
Президентський Палац, Палац Лазєнковський ( Палацовий комплекс,
розташований в парку «Королівські стежки» та інше.

Королівський замок
Колона Сигізмунда ІІІ

Варшавська Русалка
Сиренка

Пулави – польські Афіни, Адміністративний центр Пулавського повіту
Люблінського воєводства. Пішохідна екскурсія по місту, Палац Чарторийських,
екскурсія по парку Чарторийських (готичний будинок, Сибілля та інше);

2.

Палац Чарторийських

Сибілля

Площа Ф. Шопена

Готичний

Оздоровлення в аквапарку

будинок

Вільний час

3. Казиміж Дольний - місто Пулавського повіту Люблінського воєводства.
Пішохідна екскурсія по місту, Ринкова площа, Парафіяльний костел (Фара) св.
Бартоломія та Івана Хрестителя, відвідування інших костелів, прогулянка на
катері по Віслі.

Прогулянка на катері по р. Вісла

4. Люблін - столиця Люблінського воєводства. Пішохідна екскурсія по місту,
Литовська площа, Каплиця Святої Трійці, Королівський замок, Старе місто
(Тринитарська башня, Трибунал Коронний, Краківська Брама, Базиліка
Домініканців та інше), Державний музей - концентраційний табір Майданек,
Кафедральний собор, відвідування музеїв, вищих навчальних закладів,
студентського містечка та інше.

Королівський замок

Краківська брама

5. Інші міста Польщі.
УЧАСНИКАМ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НЕОБХІДНО
до 25 квітня 2016 року надати:
- копію першою сторінки закордонного паспорта;
- анкету учасника культурно-освітньої програми.

За більш детальною інформацією звертайтеся на кафедру економіки
підприємства ауд.415 Л
контактна особа - ДРОБИШЕВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
тел. 050-322-29-53
068-898-46-47

