Орієнтовна програма Міжнародної культурно-освітньої поїздки до
Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії (23-30 квітня 2017 року):
23.04.2017, неділя
7.00 Виїзд зі Львова
11.00 Перетин Державного кордону (Україна-Польща)
13.00-23.00 Переїзд до м. Вільнюс (Литва)
23.00-00.00 Поселення у готелі в м. Вільнюс
24.04.2017, понеділок
7.00-8.00 Сніданок
8.30-12.30 Відвідування Литовського національного центру крові
(презентація роботи, відвідування відділень), зустріч з представниками
медичної спільноти, Посольства України в Литовській Республіці
13.00-14.00 Обід
14.30-17.30 Відвідування м. Тракай, екскурсія стародавнім замком –
резиденцією литовських князів
18.00-19.00 Вечеря
19.00-21.00 Оглядова екскурсія старим містом Вільнюса
25.04.2017, вівторок
7.00-8.00 Сніданок
8.00-13.00 Переїзд в м. Рига (Латвія)
13.00-15.00 Відвідування Університетської лікарні м. Рига, зустріч з
представниками Посольства України в Латвії
15.30-16.30 Поселення у готелі в м. Рига
17.00-18.00 Вечеря
18.00-20.00 Оглядова екскурсія старим містом Рига
26.04.2017, середа
7.00-8.00 Сніданок
8.00 Виїзд до м. Пярну (Естонія)
12.00-13.00 Обід
13.30-15.30 Відвідування клініки м. Пярну, ознайомлення з медичною
інфраструктурою лікарні, зустріч з представниками ГО
16.00-18.30 Переїзд в м. Таллінн (Естонія)
18.30-19.30 Поселення у готелі в м. Таллінн, вільний час
27.04.2017, четвер
7.00-8.00 Сніданок
9.00-12.00 Відвідування Східно-талліннської лікарні, зустріч з
представниками Посольства України в Естонії
13.00-14.00 Обід
14.00-16.00 Відвідування регіональної лікарні м.Таллінн, ознайомлення з
розвитком передових інноваційних технологій, зустріч з представниками
Фонду міграції й євроінтеграції
16.30-19.30 Оглядова екскурсія старим містом Таллінна, вільний час

28.04.2017, п’ятниця
7.00-9.00 Сніданок, відправлення паром через Гельсінську затоку
10.00-18.00 Відвідування м. Гельсінкі (Фінляндія), екскурсія
22.00 Повернення до м. Таллінн, вручення свідоцтв за підсумками участі
у міжнародній поїздці, вільний час
29.04.2017, субота
7.00-8.00 Сніданок
8.00-23.30 Переїзд до м. Люблін (Польща)
00.00 Поселення у готелі м. Люблін
30.04.2017, неділя
8.00-9.00 Сніданок
9.00-11.00 Екскурсія старим містом Любліна
11.00-19.00 Переїзд до м. Львів, прибуття на залізничний вокзал
ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для оформлення шенгенської візи
Дорослі:
1) Оригінал закордонного паспорту громадянина України (термін дії
паспорту як мінімум ще 3 місяці).
2) 2 кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см на білому фоні, зроблені в
анфас, з виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70–80%
фотокартки, без головного убору та з закритими вустами, зроблена не пізніше 6
місяців тому.
3) Ксерокопія першої (титульної) сторінки закордонного паспорту та
копії всіх сторінок, на яких є будь-які відмітки.
4) Ксерокопія усіх заповнених (з відмітками) сторінок внутрішнього
паспорту громадянина України.
5) Довідка з місця роботи про посаду та розмір заробітної плати за
останні шість місяців на фірмовому бланку організації, завірена печаткою.
6) Для студентів необхідна довідка з деканату, ксерокопія студентського
квитка, завірена печаткою деканату.
Діти:
1) Оригінал закордонного паспорту громадянина України (термін дії
паспорту як мінімум ще 3 місяці) або дитячий документ для виїзду за кордон з
як мінімум двома чистими сторінками для вклеювання візи.
2) 2 кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см на білому фоні, зроблені в
анфас, з виразним поглядом та так, що б площа обличчя займала 70–80%
фотокартки, без головного убору та з закритими вустами, зроблена не пізніше 6
місяців тому.
3) Ксерокопія першої (титульної) сторінки закордонного паспорту та
копії всіх сторінок, на яких є будь-які відмітки.
4) Ксерокопія усіх заповнених (з відмітками) сторінок внутрішнього
паспорту громадянина України / Копія свідоцтва про народження.
5) Для учнів — довідка з місця навчання, завірена печаткою.

6) Довідка з місця роботи одного з батьків про посаду та розмір заробітної
плати за останні 6 місяців на фірмовому бланку організації, завірена печаткою.
7) Нотаріальна заява (дозвіл) від двох батьків на тимчасовий виїзд дитини
до Литовської Республіки та інших країн Шенгенської угоди.
8) Ксерокопія внутрішніх громадянських паспортів обох батьків.

