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10 Hari Wisata 
Highlight: 

Katedral St. Sophia, Kiev Pechersk Lavra, Museum Mamaeva Sloboda, Motherland Statue, 

Museum Perang Dunia II, Taman Hiburan Kievan Rus, Benteng Kamenets Podilskyi, Benteng 

Khotin, Universitas Nasional Chernivtsi, Bukovel Ski Resort, City Hall Lviv.

 

Hari 1/ Jumat : Kiev (-, MS, MM)

Selamat datang di kota Kiev Ukrai

bertemu dengan lokal guide kami 

akan di antar ke hotel beristirahat setelah perjalanan

dijemput kembali untuk Welcome Dinner

Bermalam di Hotel Rus *3 Kiev.

 

Hari 2 / Sabtu : Kiev (MP, MS, 

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan di

Andrew, Kastil Richard The Lion Heart, Kiev Acropolis

Katedral St. Sophia, dan Kiev Pechersk Lavra

UNESCO. Setelah makan siang di lokal restoran Ukraina dengan 

Ukraina, Anda akan dibawa ke 

keturunan Cossack yang menampilkan kostum nasional Uk

berinteraksi dengan keturunan suku

tarian asli Ukraina. 

Bermalam di Hotel Rus *3 Kiev.

 

Hari ke 3 / Minggu : Kiev (MP, MS,

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak melihat 

simbol dari Kota Kiev, dimana patung tersebut lebih tinggi dari Patung Liberty di

Di bawah patung tersebut terdapat 

kunjungi juga. Selanjutnya Anda akan dibawa ke zaman Kiev Kuno, yaitu 

Kievan Rus yang merupakan sebuah rekonstruksi unik Kiev Kuno Eropa Timur dari abad V

XIII dimana Anda dapat melihat Ksatria 

seperti pada jaman Robin

menggunakan baju zirah, ped

beberapa aktivitas lain yang terjadi pada jaman tersebut

teritorial tempat itu, Anda akan diajak 

Plaza, tempat ini cukup unik karena didalam mall tersebut terdapat akuarium besar yang 

berisi ikan hiu dan beberapa jenis ikan lainny

Bermalam di Hotel Rus *3 Kiev.
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Hari Wisata Pesona Ukraina Barat

Katedral St. Sophia, Kiev Pechersk Lavra, Museum Mamaeva Sloboda, Motherland Statue, 

Museum Perang Dunia II, Taman Hiburan Kievan Rus, Benteng Kamenets Podilskyi, Benteng 

Universitas Nasional Chernivtsi, Bukovel Ski Resort, City Hall Lviv. 

, MS, MM) 

Selamat datang di kota Kiev Ukraina. Setibanya di Bandara Kiev Borispol (KBP) 

kami dan diajak makan siang di lokal restoran, kemudian Anda 

beristirahat setelah perjalanan panjang. Setelah itu

Welcome Dinner dan menikmati kota Kiev di waktu malam.

Kiev. 

: Kiev (MP, MS, -) 

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan di ajak berjalan menikmati city tour Kie

Andrew, Kastil Richard The Lion Heart, Kiev Acropolis, juga Anda akan dibawa melihat 

Kiev Pechersk Lavra yang masuk dalam Daftar

akan siang di lokal restoran Ukraina dengan menu 

Anda akan dibawa ke Museum Mamaeva Sloboda, yaitu sebuah desa dari 

keturunan Cossack yang menampilkan kostum nasional Ukraina, disana Anda dapat 

dengan keturunan suku Cossack, serta mencoba berbagai kerajinan seni 

Kiev. 

Hari ke 3 / Minggu : Kiev (MP, MS,-) 

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak melihat Motherland Statue

simbol dari Kota Kiev, dimana patung tersebut lebih tinggi dari Patung Liberty di

Di bawah patung tersebut terdapat Museum Perang Dunia II yang nantinya 

kunjungi juga. Selanjutnya Anda akan dibawa ke zaman Kiev Kuno, yaitu 

yang merupakan sebuah rekonstruksi unik Kiev Kuno Eropa Timur dari abad V

XIII dimana Anda dapat melihat Ksatria –Ksatria keturunan Kievan Rus pada jaman dahulu 

seperti pada jaman Robin Hood. Anda akan melihat pertunjukan Ksatria dengan 

irah, pedang dan perisai bertarung, menunggang kuda, memanah dan 

lain yang terjadi pada jaman tersebut. Setelah makan siang di komplek 

ial tempat itu, Anda akan diajak berbelanja ke mall terbesar di Kiev, yaitu 

ini cukup unik karena didalam mall tersebut terdapat akuarium besar yang 

berisi ikan hiu dan beberapa jenis ikan lainnya.  

Kiev. 
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Ukraina Barat 

Katedral St. Sophia, Kiev Pechersk Lavra, Museum Mamaeva Sloboda, Motherland Statue, 

Museum Perang Dunia II, Taman Hiburan Kievan Rus, Benteng Kamenets Podilskyi, Benteng 

 

Bandara Kiev Borispol (KBP) Anda akan 

akan siang di lokal restoran, kemudian Anda 

panjang. Setelah itu, Anda akan 

Kiev di waktu malam. 

berjalan menikmati city tour Kiev : Gereja St. 

, juga Anda akan dibawa melihat 

yang masuk dalam Daftar Warisan Budaya 

menu masakan khas 

, yaitu sebuah desa dari 

disana Anda dapat 

berbagai kerajinan seni dan 

Motherland Statue yang merupakan 

simbol dari Kota Kiev, dimana patung tersebut lebih tinggi dari Patung Liberty di New York. 

nantinya akan Anda 

kunjungi juga. Selanjutnya Anda akan dibawa ke zaman Kiev Kuno, yaitu Taman Hiburan 

yang merupakan sebuah rekonstruksi unik Kiev Kuno Eropa Timur dari abad V-

pada jaman dahulu 

Hood. Anda akan melihat pertunjukan Ksatria dengan 

, menunggang kuda, memanah dan 

makan siang di komplek 

terbesar di Kiev, yaitu Ocean 

ini cukup unik karena didalam mall tersebut terdapat akuarium besar yang 
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Hari ke 4 / Senin : Kiev – Kamenets Podilskiy (MP, MS,

perlahan menuju Benteng Kamenets Podilskiy

serang beberapa kali oleh pasukan tentara 

tersebut tetap kokoh berdiri sampai saat ini. Beberapa film juga dibuat dengan latar 

belakang benteng tersebut.  

Bermalam di Hotel Reikartz *4 

 

Hari ke 5 / Selasa : Kamenets Podilskiy

bangunan bersejarah yaitu Universitas Na

restoran, Anda akan melanjutkan perjalanan ke Bu

Bermalam di Hotel Radisson Blu *4 

 

Hari ke 6 / Rabu : Bukovel (MP, MS,

Setelah sarapan pagi di hotel, 

Anda akan menemukan tradisi, budaya, nyanyian, kehidupan dan masakan tradisional 

Hutsul. Setelah makan siang

bermain di Bukovel Ski Resort

Bermalam di Hotel Radisson Blu *4 
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Kamenets Podilskiy (MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, 

meninggalkan kota Kiev dan 

perjalanan menuju Kamenets P

di sana Anda akan diajak makan siang di lokal 

restoran dengan menu utama

bagi yang tidak menyukai steak, tersedia menu 

lainnya juga. Setelah itu Anda akan 

di kota tua dimana Anda akan melihat

Trade House, Wind Gates of the Old City

nteng Kamenets Podilskiy. Pada jaman dahulu, benteng tersebut di 

pasukan tentara kekaisaran Turki dan Romania, tetapi benteng 

tersebut tetap kokoh berdiri sampai saat ini. Beberapa film juga dibuat dengan latar 

 

Hotel Reikartz *4 Kamenets Podilskiy 

Hari ke 5 / Selasa : Kamenets Podilskiy – Khotin – Chernivtsi - Bukovel (MP, MS,

Setelah sarapan pagi di hotel, 

meninggalkan kota Kamenets Podilskyi 

melanjutkan perjalanan menuju ke 

pegunungan Carpathian, yaitu Bukovel

menuju kesana, Anda akan dibawa ke 

Khotin yang didirikan pada abad XIII 

gaya bangunan pengaruh Moldova, Polandia dan 

Turki. Selanjutnya Anda akan diajak menuju 

Chernivtsi, sebuah kota pertemuan antara Eropa 

dengan Asia dan Anda akan di

Universitas Nasional Chernivtsi. Setelah makan siang di lokal 

jutkan perjalanan ke Bukovel dan beristirahat. 

Hotel Radisson Blu *4 Bukovel. 

Hari ke 6 / Rabu : Bukovel (MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan dibawa ke Museum Hutsul Eve

adisi, budaya, nyanyian, kehidupan dan masakan tradisional 

Hutsul. Setelah makan siang di lokal restoran, Anda akan diberikan waktu 

Bukovel Ski Resort (optional) 

Hotel Radisson Blu *4 Bukovel. 
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Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan 

meninggalkan kota Kiev dan menikmati 

menuju Kamenets Podilskiy. Setibanya 

makan siang di lokal 

restoran dengan menu utamanya adalah steak, 

bagi yang tidak menyukai steak, tersedia menu 

Setelah itu Anda akan diajak berjalan 

di kota tua dimana Anda akan melihat Armenian 

ates of the Old City dan 

. Pada jaman dahulu, benteng tersebut di 

kaisaran Turki dan Romania, tetapi benteng 

tersebut tetap kokoh berdiri sampai saat ini. Beberapa film juga dibuat dengan latar 

(MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan 

meninggalkan kota Kamenets Podilskyi dan 

melanjutkan perjalanan menuju ke daerah 

pegunungan Carpathian, yaitu Bukovel. Sebelum 

Anda akan dibawa ke Benteng 

yang didirikan pada abad XIII dengan  

Moldova, Polandia dan 

Turki. Selanjutnya Anda akan diajak menuju 

, sebuah kota pertemuan antara Eropa 

dan Anda akan di bawa melihat 

. Setelah makan siang di lokal 

 

eryday Life dimana 

adisi, budaya, nyanyian, kehidupan dan masakan tradisional suku 

, Anda akan diberikan waktu bebas untuk 
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Hari ke 7 / Kamis : Bukovel – 

Setelah sarapan pagi di hotel, 

dikenal dengan sebutan “a 

pegunungan Carpathian yang lokasinya dekat dengan aliran sungai berbatu. Anda akan 

dibawa mengunjungi pasar souvenir yang termurah di Ukraina. Setelah itu Anda akan 

menikmati makan siang di lokal restoran Carpathians. Kemudian melanjutkan perjalanan 

menuju Lviv untuk beristirahat.

Bermalam di Hotel Reikartz *4 

 

Hari ke 8 / Jumat : Lviv (MP, MS,

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak city tour kota Lviv dimana Anda akan 

melewati Kapel Boim Family

kapel tersebut. Patung ini Hanya satu

Museum Farmasi, Cafe Kerosene Lamp

Anda terus diajak berkeliling kota Lviv. Pada malam hariny

Farewell Dinner di sebuah lokal restoran yang unik, dimana uniknya ?

buat Anda. Setelah itu kembali ke hotel untuk beristirahat.

Bermalam di Hotel Reikartz *4 

 

Hari ke 9 / Sabtu : Lviv - Kiev (MP,

Setelah sarapan pagi di hotel, 

kota Kiev. Makan siang di di lokal restoran dan sesampai di Kiev berkelilin

Bermalam di Hotel Rus *3 Kiev.

 

Hari ke 10 / Minggu : Kiev - Airport (MP, 

Setelah sarapan pagi, saatnya w

dengan wanita Ukraina yang terkenal cantik parasnya atau menikmati kopi di kafe dekat 

hotel hingga di jemput lokal guide menuju Bandara Kiev Borispol.
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 Yaremche - Lviv (MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan Bukovel dan menuju 

 pearl of Carpathians”, yaitu sebuah kota 

pegunungan Carpathian yang lokasinya dekat dengan aliran sungai berbatu. Anda akan 

dibawa mengunjungi pasar souvenir yang termurah di Ukraina. Setelah itu Anda akan 

menikmati makan siang di lokal restoran Carpathians. Kemudian melanjutkan perjalanan 

untuk beristirahat. 

Hotel Reikartz *4 Lviv. 

Hari ke 8 / Jumat : Lviv (MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak city tour kota Lviv dimana Anda akan 

Kapel Boim Family dimana terdapat Patung Yesus Kristus sedang duduk

Hanya satu-satunya di Eropa. Setelah itu Anda akan diajak ke 

Cafe Kerosene Lamp dan City Hall. Setelah makan siang di lokal restoran, 

Anda terus diajak berkeliling kota Lviv. Pada malam harinya, Anda akan diajak 

di sebuah lokal restoran yang unik, dimana uniknya ? biar menjadi kejutan 

a. Setelah itu kembali ke hotel untuk beristirahat. 

Hotel Reikartz *4 Lviv. 

Kiev (MP, MS,-) 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan kota Lviv dan berkendara kembali ke 

. Makan siang di di lokal restoran dan sesampai di Kiev berkeliling kota tersebut.

Kiev. 

Airport (MP, -,-) 

Setelah sarapan pagi, saatnya waktu bebas untuk berbelanja di down town atau berkenalan 

dengan wanita Ukraina yang terkenal cantik parasnya atau menikmati kopi di kafe dekat 

lokal guide menuju Bandara Kiev Borispol. 
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menuju Yaremche yang 

, yaitu sebuah kota cantik di daerah 

pegunungan Carpathian yang lokasinya dekat dengan aliran sungai berbatu. Anda akan 

dibawa mengunjungi pasar souvenir yang termurah di Ukraina. Setelah itu Anda akan 

menikmati makan siang di lokal restoran Carpathians. Kemudian melanjutkan perjalanan 

Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak city tour kota Lviv dimana Anda akan 

sedang duduk diatas 

Anda akan diajak ke 

Setelah makan siang di lokal restoran, 

a, Anda akan diajak menikmati 

biar menjadi kejutan 

dan berkendara kembali ke 

g kota tersebut. 

own atau berkenalan 

dengan wanita Ukraina yang terkenal cantik parasnya atau menikmati kopi di kafe dekat 


