LWÓW i KRESY
( 8 dni )

Żółkiew – Lwów – Olesko – Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż – Trembowla –
Skała Podolska - Zaleszczyki – Chocim – Okopy Św. Trójcy – Buchacz – Jazłowiec
- Tarnopol

!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB
Codziennie Msza Święta
!!!WSZYSTKO w CENIE!!!

TERMIN 26.09 – 03.10.2017
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 Warszawa – Żółkiew - Lwów
Zbiórka o godz.07.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd przez Lublin, Zamość
w kierunku granicy w Hrebennem. Przed granicą możliwość spożycia posiłku w zajeździe na
koszt własny. Przyjazd do Żółkwi zwiedzanie kościoła Św. Wawrzyńca, kościoła Ojców
Bazylianów, cerkwi Prawosławnej oraz Zamku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 - 3 Lwów
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa: katedra św. Jura, kościół św. Elżbiety, zabytkowy budynek
dworca kolejowego, gmach politechniki Lwowskiej, kościół św. Marii Magdaleny, pałac Sapiehów,
Wały Gubernatorskie, Baszta Prochowa XVI w., pomnik I. Fedorowa, Arsenał Miejski, kompleks
sakralny przy cerkwi Wołoskiej XVI-XVII w. (cerkiew Uspieńska, baszta Korniakta i kaplica Trzech
Świętych), kościół i klasztor o. bernardynów 1630r. (obecnie cerkiew grecko-katolicka pw. św.
Andrzeja), Rynek spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska, dom Cztery
Pory Roku - zwiedzanie katedry Ormiańskiej pw. Wniebowzięcia NMP 1363r., cerkiew
Preobrażeńska XIX w. (największa świątynia w centrum Lwowa), katedra, kaplica Boimów, Pomnik
Adama Mickiewicza, wejście do budynku Opery Lwowskiej. Przejazd na Łyczaków - zwiedzanie
Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich). Przejazd na
Wysoki Zamek – panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Obiadokolacje w hotelu.
Spektakl w Operze Lwowskiej, program podany będzie na miesiąc przed wyjazdem.
DZIEŃ 4 Olesko – Poczajów - Krzemieniec
Po śniadaniu przejazd do Oleska - miejsca urodzin Jana III Sobieskiego, zwiedzanie zamku.
Następnie przejazd do Poczajowa - prawosławnej Częstochowy, zwiedzanie cerkwi z cudownym
obrazem Matki Boskiej Poczajowskiej. Przejazd do Krzemieńca, zwiedzanie: dworek Juliusza
Słowackiego, ruiny zamku królowej Bony, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 Zbaraż – Trembowla – Kamieniec Podolski
Po śniadaniu wyjazd do Zbaraża, zwiedzanie zamku, następnie przejazd do Trembowli,
zwiedzanie kościoła Św. Piotra i Pawła oraz obronnego klasztoru Karmelitów. Przejazd do Skały
Podolskiej, zwiedzanie ruin dawnej twierdzy, przejazd do Kamieńca Podolskiego, zwiedzanie

twierdzy, trzech rynków i rzymskokatolickiej katedry. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w
Kamieńcu.
DZIEŃ 6 Zaleszczyki – Chocim – Okopy Św. Trójcy
Po śniadaniu wyjazd do Zaleszczyk (przedwojenny most graniczny), następnie zwiedzanie
twierdzy w Chocimiu i Okopów Św. Trójcy (dawna twierdza obronna, dziś wspaniały widok na
Dniestr i Zbrucz), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7 Buczacz- Jazłowiec - Tarnopol
Po śniadaniu wyjazd do Buczacza, zwiedzanie miasta min. kościoła katolickiego i ruin zamku,
następnie krótki pobyt w Jazłowcu u Sióstr Niepokalanek. Przejazd do Tarnopola, spacer po
mieście. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 8 Warszawa
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd w stronę granicy ukraińsko-polskiej. Obiad na terenie Polski
na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

CENA od 1470 zł grupa min. 40 osób
zaliczka 400 zł do końca lipca
Cena zawiera:
- transport autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka),
- opłaty drogowe i parkingowe,
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach **/*** klasy turystycznej, pokoje 2/3 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym
- wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji ,
- ubezpieczenie AXA NNW, KL, bagaż, ubezpieczenie ukraińskie
- opieka przewodnika ukraińskiego
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- bilet na spektakl w Operze
- opieka licencjonowanego pilota
- podatek VAT
Cena nie zawiera:
- dopłaty do pokoju jednoosobowego 300 zł na zapytanie
- dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny
- wszystkiego co nie ujęte w programie
Uwagi:
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Na terenie Ukrainy występują problemy z wodą, może się zdarzyć, że woda w hotelu będzie 2-3
godz. rano i popołudniu

