Wycieczka Lwów i okolice 4 dni

Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Skała Podolska,
Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy, Chocim, Lwów
1 dzień
Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych.
Przekroczenie granicy polsko – ukraińskiej.
Przejazd do Oleska - miasteczka będącego miejscem 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.
Obejrzenie najważniejszego zabytku Oleska – zamku Daniłowiczów z XVI w. Wewnątrz
mieści się jedna z najważniejszych ekspozycji na Kresach – muzeum – lia lwowskiej galerii
sztuki. W salach zamkowych zgromadzono setki rzadkich dzieł między innymi, obrazy. ikony,
portrety, meble, gobeliny, rzeźby.
Przejazd do Podhorców gdzie zobaczymy pałac-fortecę Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół
św. Józefa, park krajobrazowy, dawną karczmę - zajazd hetmański.
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, koszula z rękawkiem,
kobiety - długa spódnica, okryte ramiona, chusta lub szal na głowę.
Przejazd do Krzemieńca – rodzinnego miasta Juliusza Słowackiego, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Krzemieńca - 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.
Przejazd do Wiśniowca gdzie znajduje się zamek Wiśniowieckich oraz interesujący park
krajobrazowy.
W Zbarażu, słynnej obronnej rezydencji uwiecznionej przez Sienkiewicza w powieści
„Ogniem i mieczem”, zobaczymy zamek i zespół klasztorny bernardynów a w Skale Podolskiej
ruiny zamku Lanckorońskich z XVI w.
Przejazd do Kamieńca Podolskiego, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Kamieńca Podolskiego –
w programie zamek-twierdza, Brama Polska, ratusz na Rynku
Polskim, katedra rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła, Studnia
Ormiańska, zespół klasztorny dominikanów.
Przejazd do doliny Dniestru i Zbrucza – widoki na
twierdzę Okopy Świętej Trójcy powstałą na rozkaz króla Jana
III Sobieskiego, Brama Kamieniecka, kościół Św. Trójcy.
Przejazd do Chocimia – zwiedzanie zamku – twierdzy,
jednego z najbardziej okazałych obiektów obronnych na
terenie dzisiejszej Ukrainy.
Powrót do Kamieńca Podolskiego. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Lwowa (300 km).
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 można zjeść obiad w restauracji na
Starym Mieście.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.

Zapraszamy...

Świadczenia zawarte w cenie:
1 nocleg w Krzemieńcu, pokoje
2,3-os. z łazienkami;
2 noclegi w hotelu Kamieńcu
Podolskim, pokoje 2,3-os.
z łazienkami;
transport autokarem klasy
turystycznej;
wyżywienie zgodnie z programem
– 3 obiadokolacje, 3 śniadania;
opłaty graniczne i parkingowe;
opieka pilota - przewodnika;
ubezpieczenie KL, NNW TU Signal
Iduna (KL 20 000 Euro,
NNW 15 000 PLN);
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
ze sobą złotówki, które będzie
można wymienić w kantorze przy
granicy (po stronie ukraińskiej)
lub w odwiedzanych
miejscowościach.

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

