
       Wycieczka  Zamość, Roztocze, Lwów i okolice  

PROGRAM RAMOWY, DOKŁADNY PLAN ZWIEDZANIA DOSTOSOWANY DO MIEJSCA WYJAZDU I PREFERENCJI 
GRUPY 

 1 dzień 
 Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. 
 Przyjazd do Zamościa. Spotkanie z przewodnikiem.
 Zwiedzania miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
 W programie spaceru między innymi Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, bramy miejskie, fortykacje, 
bastiony, Katedra, Rynek Solny,  Pałac Zamoyskich, pomnik założyciela miasta Jana Zamoyskiego, Akademia. 
W programie zwiedzania przewidziana jest również zwiedzanie Muzeum Zamojskiego i zapoznanie się z 
najważniejszymi eksponatami oraz makietą miasta Zamościa.  
Podczas zwiedzania Bastionu VII wystrzał z armaty na plateau (placu bojowym) Bastionu VII. 
Możliwość zorganizowania obiadu w jednej ze staromiejskich restauracji.  
 Przejazd w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem. Przekroczenie granicy, wymiana pieniędzy 
w kantorze po stronie ukraińskiej. 
 Przejazd do Żółkwi - miasta lokowanego przez Stanisława Żółkiewskiego, hetmana  i kanclerza wielkiego 
koronnego, jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Żółkiew była również jedną 
z ulubionych siedzib króla Jana III Sobieskiego.  
 Zwiedzanie najcenniejszego zabytku miasta - kolegiaty św. Wawrzyńca, w której podziemiach spoczywają 
szczątki hetmana i jego rodziny, spacer po  miasteczku. 
 Przyjazd do Lwowa, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 2 dzień 
 Po śniadaniu spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. 
Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich – zabytkowych nekropolii Lwowa. Zobaczymy 
między innymi grobowiec Marii Konopnickiej, sarkofag Gabrieli Zapolskiej, pomnik Juliana Ordona, Artura Grottgera 
oraz wiele grobów zasłużonych Polaków.. 
 Przejazd na Stare Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, zwiedzanie kościołów 
staromiejskich, obejrzenie kamieniczek w Rynku i budynku Ratusza, kaplicy Boimów, budynku Opery i pomnika 
Adama Mickiewicza. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa.  
 W trakcie spaceru możliwość spożycia obiadu w restauracji na Starym Mieście. 
 Po zwiedzaniu czas wolny i zakup pamiątek.  
 Wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

 3 dzień
 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic Lwowa.
 Przyjazd do Oleska – miejsca urodzenia dwóch kolejnych władców elekcyjnych Polski pochodzących z różnych 
rodów. W odstępie 10 lat przyszli tutaj na świat Jan III Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki. 
 Zwiedzanie najcenniejszego zabytku Oleska – zamku Daniłowiczów z XVI w. Wewnątrz mieści się jedna 
z najważniejszych ekspozycji na Kresach – muzeum – lia lwowskiej galerii sztuki. 

Zamość, Roztocze, Lwów, Żółkiew, Olesko, Poczajów, Krzemieniec



Cena zależna od terminu 
wycieczki, ilości uczestników 
oraz miejsca zakwaterowania 
dostępnego  w danym terminie.

Świadczenia przewidziane 
w cenie: 
transport autokarem klasy 
turystycznej; 
3 noclegi w hotelu /domu 
pielgrzyma we Lwowie lub 
bliskiej okolicy, pokoje 2, 3– 
osobowe z łazienkami;
wyżywienie zgodnie z programem 
– 3 obiadokolacje, 3 śniadania; 
opieka pilota;  
opieka miejscowego przewodnika;
ubezpieczenie KL, NNW; 
bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów. 

Informacje dodatkowe:
przekroczenie granicy odbywa się 
na podstawie ważnego paszportu 
(min. 3 miesiące przed upływem 
jego ważności); 
przedstawiona propozycja jest 
programem ramowym a kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie;
na wydatki własne należy zabrać 
także złotówki, które można 
wymienić w kantorze przy  
granicy po stronie ukraińskiej lub 
we Lwowie.  

Termin do uzgodnienia

W salach zamkowych zgromadzono setki rzadkich dzieł między innymi : 
obrazy, ikony, portrety, meble, gobeliny, rzeźby. 
 Przejazd do Poczajowa – świętego miejsca prawosławia. 
Zwiedzanie Ławry Poczajowskiej największego Sanktuarium Maryjnego 
Ukrainy, do którego  należy między innymi najokazalsza cerkiew Kresów 
Wschodnich. Obowiązuje strój: mężczyźni - długie spodnie, koszulka                        
z rękawem, kobiety - długa spódnica, okryte ramiona, chusta lub szal 
na głowę.
 Zwiedzanie  Krzemieńca – rodzinnego miasta Juliusza Słowackiego, 
wejście na Górę Królowej Bony - 397 m.n.p.m., obejrzenie ruin zamku 
i panoramy miasta, zespołu  zabudowań d. Liceum Krzemienieckiego 
z kościołem licealnym św. Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki, kościoła 
św. Stanisława z pomnikiem Juliusza Słowackiego, wizyta w dworku – 
muzeum gdzie zgromadzone są  przedmioty z epoki wieszcza. 
 Wieczorem powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg. 

 4 dzień 
 Po śniadaniu wyjazd w stronę granicy ukraińsko – polskiej, 
przekroczenie granicy w Hrebennem.
 Wyjazd w okolice Suśca - miejscowości, która swoją sławę 
zawdzięcza malowniczemu przełomowi Tanwi. Miejsce to zostało uznane 
przez czytelników dziennika „Rzeczpospolita” za jeden z „Siedmiu cudów 
natury polskiej”. 

 WARIANT 1 
 Spacer malowniczym szlakiem „Szumów” - wersja dłuższa, 
kilkugodzinna, odcinek ok. 9 km. Przejdziemy przez historyczną granicę 
Galicji i Kongresówki. Po drodze zobaczymy między innymi Wzgórze 
Kościółek zwane też Zamczyskiem - wzniesienie położone w widłach dolin 
Tanwi i Jelenia gdzie na początku XVII w. istniała cerkiew unicka 
z klasztorem bazylianów. Zobaczymy również malowniczy wodospad Jeleń 
- 1,5 m wysokości, największy w stree krawędziowej Roztocza. 
 Po zakończeniu wycieczki pieszej możliwość zorganizowania 
ogniska – pieczenie kiełbasek, pieczywo, napoje. 

 WARIANT 2 
 Przejście malowniczym szlakiem „Szumów” - wersja krótsza, 
do przejścia ok. 3 km. 
 Przejazd do rezerwatu „Czartowe Pole” - jednego z najpiękniejszych 
miejsc Roztocza. Przejście ścieżką spacerową obok ruin papierni z XVIII w. 
Przejazd do Górecka Kościelnego – zwiedzanie zabytkowego kościoła 
drewnianego z XVIII w. i spacer aleją kilkusetletnich dębów. 
 Możliwość zorganizowania obiadu w miejscowej restauracji. 
 Po obiedzie / ognisku wyjazd w drogę powrotną. 
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