
Program  
obchodów 50-ego jubileusz pierwszego ukraińskiego samochodu „ZAZ-965” 

Rajd turtstyczno-sportowy Ukrainą «Zaporożce wszystkich krajów – jednoczcie się!» 
Cel rajdu – wzmocnienie przyjacielskich stosunków miedzy krajami i narodami, promocja 

kultury i turystyki Ukrainy 
08-28.07.2010 (21 день) 

Liw – Rohatyn – Iwano-Frankiwsk – Kołomyja – Cherniwci – Hotyn –Kamjaneć-podilśkyj – 
Winnycia – Nemyriw - Umań - Czerkasy - Kremenczuk – Dnipropetrowśk - Zaporiżżia – 
Melitopol – Strilkowe (Azowske morze) – Cherson – Mykołajiw - Odesa – Bilhorod-
Dnistrowśkyj - Wylkoweе – Kyszyniw (Moldowa) – Rumunja –Chust – Mukaczewe Lwiw  
 
Lwiw, 06.07-07.07.2010 
06.07 
8.00-14.00 – zameldowanie uczestników, zakwaterowanie w hotelu 
14.00   wyjazd nad jezioro, święto Iwana Kupała, fotosesja  
07.07 
12.00 – wycieczka miastem, cmentarz Łyczakowski 
 
Uroczyste obchody 50-ego jubileusz pierwszego ukraińskiego samochodu „ZAZ-965” – 
26-lat  założenia lwowskiego auto-fan-klubu „ZAZ-KOZAK» –  
Lwiw, 08.07-10.07.2010 
08.07 
07.00-18.00 – przyjazd do Lwowa, zameldowanie uczestników, zakwaterowanie w hotelu 
sprawdzenie i remont samochodów 
20.00 –wieczór przyjaźni między uczestnikami z różnych krajów 
09.07 
9.00 – wycieczka do fabryki autokarów „LAZ” 
11.00 – wycieczka po zamkach  „Złota podkowa” na „LAZ-965” - 300 км,  
10.07 
11.00 – zbiórka na Placu Rynek, konkurs elegancji, objazd centralną częscią miasta, fotosesja  
14.00 – dziecięce swięto, częstowanie 50-kilogramowym tortem, nauczanie dzieci ustaw ruchu 
drogowego wspólnie z wojewódską policją drogową, koncert  
16.00 – ul. Gwardijska „Trókąt lwowski” 
18.00  - kozackie zabawy, świąteczna kolacja „Kozacki kulisz” (park im/ Chmielnickiego),  
 
Rajd Ukrainą «Zaporożce wszystkich krajów – jednoczcie się!»  - 11.07-28.07.2010 
(po drodze do uczestników rajdu dołączają uczestnicy z innych miast i krajów/ Cel – miasto 
Zaporoiżia, Ostrów Chortycia, fabryka samochodów ZAZ) 
 11.07 
9:00 – wyjazd na Rohatyn (pomnik Roksołany), Hałycz (skanzen), Kryłos (królewskie miasto) 
Iwano-Frankiwśk (wycieczka miastem), Kołomyja (muzeum jajka Wielkanocnego), Czerniwci 
(wycieczka miastem) nocleg  (280 km) 
12.07 
9:00 – wyjazd na Chotyn, Kamianeć-Podilskyj, wycieczki, Winnycia, nocleg (290 km) 
13.09 
9:00 – wyjazd na Umań (park „Sofijiwka”), Zwenyhorod, Smoła (miesca Szawczenkowskie), 
folkfetsywal, Art-pole, koncert nocny, nocleg w miasteczku namiotowym (320 km) 
14.07 
9:00 – wyjazd na Czerkasy, wycieczka na fabrykę autokarów „Bohdan”, wyjazd na Kremenczuk, 
wycieczka do fabryki samochodów ciężarowych KrAZ, wyjazd do Dnipropetrowsk,, Zaporiżia, 
przyjazd na wyspę Chortycia, urządzenie miasteczka namiotowego (300 km) 
 



 
 
 
 
Światowy zlot  „Zaporożców«Zaporożce wszystkich krajów – jednoczcie się!» 
Zaporiżżia, 15.07-18. 07.2010 
(Dołączają się wszystkie „zaporożce, co nie dołączyli się wcześniej) 
15.07 
9.00-18.00 –  sprawdzanie i remont samochodów, odwiedzenie bazaru automobilowego, 
przygotowanie samochodów do uroczystości  
18.00 – przyjacielska kolacja „kozacki kulisz”, nocleg na wyspie Chortycia  
16.07 
11.00 – konferencja prasowa, wycieczka fabryką somochodów ZAZ, pamiątkowe zdięcie na 
fabryce, przejazd najdłuszczą ulicą Europy – ulicą Lenina, prezantacja samochodow na 
centralnym placu miatsa  
17.07 –  
10.00-12.00 – wycieczka jachtem Dnieprem   
12.00-18.00 -  sportowo- turystyczny program 
18.00-20.00 – nagrodzenie uczęstników 
20.00-do rana –główna światowa pijatyka „zaporożców (wyspa Chortycia) 
18.07  
- odjazd uczestników,  
- dla tych, kto pozostał, program w ramkach Dnia Metalurgji w Zaporiżżiu,  
19.07  
-   wyjazd do Melitopol, wycieczka do fabryki silników, wyjazd na Arabatską strzałkę 
(Azowskie morze), nocleg w namiotach i hotelach (240 km) 
20-21.07  
 - odpoczynek nad morzem 
22.07  
 -  wyjazd na Сherson, Odessy, nocleg na morzu przed Odessą (300 km) 
23.07  
 -  wyjazd na Odessę, wycieczka (katakumby), wyjazd na Bilhorod-Dnistrowśkyj (forteca), 
wyjazd na Wylkowe, nocleg na morzu (Prymorśke) (200 km) 
24.07  
 -  wycieczka po „ukraińskiej Wenecji”, wyjazd na Izmajil, wycieczka, wyjazd do Komrad 
(Gagauzjka Autonomna Republika), wycieczka, wyjazd na Kyszyniw, wycieczka wieczornym 
miastem, wyjazd na Krykowa, wycieczka do fabryki win, nocleg  
25.07  - wyjazd na Orgej-Freczi (zabytkowy klasztor), wyjazd na Sorokę (zamek), wyjazd na 
Breczja, Edinet, skanzen Jordineszti, wyjazd na Kosteszti, nocleg przy granicy   
26.07 – wyjazd do Rumunii, Botoszani, Suczeawa, klasztory zabytkowe w okolicznych 
wioskach, odwiedziny ukraińskich wiosek, nocleg w ukraińskich rodzinach 
27.07 – wyjazd na Chust, Sołotwyno (szachty solne)), Mukaczewo (zamek), wyjazd na Lwiw,  
nocleg we Lwowie 
28.07 – konferencja prasowa, rozjazd uczestników 
 


