Центр європейських ініціатив
запрошує старих та нових знайомих!

Міжнародний молодіжний проект

SMART Travel Ukraine: Kyiv-Lviv
27 жовтня – 2 листопада 2013 року
SMART активно подорожував Європою у минулі роки.
А чи багато місць ти відвідав в Україні?
Повір, нашій країні також є чим пишатись!
Цього разу SMART пропонує захопливу подорож до столиці України – Києва та
серця українського заходу – Львова.
Якщо ти хочеш:




корисно та весело провести осінні канікули
відвідати найкрасивіші міста України – Київ та Львів
поспілкуватися з ровесниками та знайти нових друзів

Бери участь у навчальній

поїздці до Україною «Київ-Львів»
в рамках молодіжного проекту SMART!

В програмі поїздки:
 візит до представництва Європейського Союзу в Києві;
 насичена екскурсійна програма:
o Київ:

o







оглядові екскурсії історичними місцями Києва;
відвідання Києво-Печерської Лаври;
етнографічний музей під відкритим небом «Пирогово», pirogovo.org.ua;
парк-музей «Київ в мініатюрі»;
відвідання вистави в Національному цирку України, circus.kiev.ua.



екскурсії старим Львовом: «Сім чудес Львова», Львівський театр опери та балету,
старі церкви та собори, місця зйомок фільму "Д'артаньян і три мушкетери",
аптека-музей, площа Ринок, стара ратуша, Замкова гора та багато іншого.
відвідини Львівського аквапарку «Пляж», aqualviv.com.ua;

Львів:



 багато цікавих сюрпризів та несподіванок.
Хто може брати участь: школярі віком від 10 до 17 років.
Коли: 27 жовтня – 2 листопада 2013 року (включно з днями подорожі).
Внесок за участь у програмі: 2450 грн.
У вартість поїздки входять всі необхідні витрати:





проживання в готелі та 3-разове харчування;
проїзд комфортабельним автобусом з м. Суми та всі поїздки в рамках програми;
участь у всіх екскурсіях та зустрічах в рамках програми;
медичне страхування.

За більш детальною інформацією звертайтесь в Центр європейських ініціатив: (0542) 798-668 або
(050) 631-60-99, вул. Набережна р. Стрілки, 22, 4-й поверх (універмаг «Міолан», біля McDonald’s), e-mail:
info@eu.sumy.ua; веб-сайти: eu.sumy.ua.
Останній реєстрації: 10 жовтня 2013 року. Кількість місць учасників обмежена. Реєстрація в Центрі
європейських ініціатив або онлайн: за посиланням на сайті eu.sumy.ua в розділі «Міжнародний проект SMART».

