Wycieczki • Pielgrzymki • Turystyka kulinarna •
Wyjazdy na wydarzenia sportowe • Incentive •
Wyjazdy narciarskie • Wyjazdy artystyczne

Wylot z: Poznania, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Krakowa lub
Warszawy
Termin:
13 - 18.09.2017

Lwów - Poczajów - Krzemieniec - Zbaraż - Chocim - Kamieniec
Podolski - Okopy św. Trójcy - Kołomyja - Rohatyn - Żółkiew

Dzień 1

Przyjazd na lotniska:
- Poznań: zbiórka o 7:00 (pod fortepianem), wylot 8:55,
- Szczecin (wylot 8:55, zalecamy przyjazd 2h wcześniej),
- Wrocław (wylot 9:05, zalecamy przyjazd 2h wcześniej),
- Gdańsk (wylot 9:05, zalecamy przyjazd 2h wcześniej),
- Kraków (wylot 9:05, zalecamy przyjazd 2h wcześniej),
- Warszawa-Chopin (wylot 12:50, zalecamy przyjazd 2h wcześniej).
Odprawy, przelot do Lwowa. Lądowanie w stolicy Galicji, transfer do hotelu, kolacja. Potem wieczorny
spacer po mieście z pilotem, wymiana pieniędzy, zapoznanie z atrakcjami Lwowa. Nocleg w hotelu.
Dzień 2
Śniadanie, zwiedzanie Lwowa z lokalnym przewodnikiem (polskojęzycznym): Kopiec Unii Lubelskiej,
Stary Rynek, Brama Prochowa, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Pomnik
Mickiewicza, Kościół Bernardynów, Opera Lwowska, cerkwie: Przemienienia Pańskiego i Wołoska,
cmentarze: Łyczakowski i Orląt. W trakcie zwiedzania Msza św. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, wyjazd do Poczajowa: zwiedzanie Ławry Poczajowskiej z licznymi świątyniami, pałacem
archimandryty; to święte miejsce zarówno dla unitów, jak i dla prawosławnych. Przejazd
do Krzemieńca: Liceum Krzemienieckie, Dworek Januszewskich – Muzeum Słowackiego, Góra Bony
(407 m. n. p. m.) z ruinami zamku, kościół polski (Msza św.). Przejazd do Zbaraża: przebudowany
Zamek Wiśniowieckich, polski kościół oo. Bernardynów. Kolacja i nocleg w okolicy Tarnopola.
Dzień 4
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Po śniadaniu wyjazd na południe – do regionu Bukowina. Przyjazd do Chocimia: słynna forteca nad
Dniestrem, miejsce bitew z 1621 i 1673 r. Przejazd do Kamieńca Podolskiego: Rynek Polski z
ratuszem, katedrą, nagrobkiem Wołodyjowskiego i wieżą-minaretem, kościół ormiański, kościół
Paulinów, Zamek Kamieniecki z licznymi basztami, do którego prowadzi Most Zamkowy (dawniej
zwany: Mostem Tureckim). Kolacja i nocleg w Kamieńcu.
Dzień 5
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Okopów św. Trójcy – spacer przez dawniej
ostatnią wieś II RP, malowniczo położoną pomiędzy dolinami Zbrucza i Dniestru. Przejazd do Kołomyi:
dawny polski cmentarz, Muzeum Pisanki. Przejazd do Rohatyna: drewniana cerkiew św. Ducha, polski
cmentarz z czasów wojny 1920 r., katolicki kościół św. Mikołaja (Msza św.). Kolacja i nocleg we
Lwowie. Wieczorem fakultatywnie udział w spektaklu w Operze Lwowskiej (koszt 20 Euro, zależnie od
repertuaru; osoby zainteresowane prosimy o deklarację w momencie wpłaty II raty).
Dzień 6
Po śniadaniu wyjazd do Żółkwi: rynek, klasztor Dominikanów, Kościół św. Wawrzyńca z grobami
Żółkiewskich (Msza św.). Później powrót do Lwowa, czas wolny, potem transfer na lotnisko, wylot do
Polski. Lądowanie w Warszawie o godz. 18:00, w Poznaniu, Szczecinie i Krakowie o 20:35, a we
Wrocławiu i Gdańsku o 20:30. Zakończenie pielgrzymki.
Cena pielgrzymki wynosi 2 190 zł i zawiera:

- przelot Polska – Lwów – Polska, wraz z bagażem podręcznym (55x40x23 cm, 8 kg) oraz z bagażem rejestrowym (23
kg),
- przejazdy na miejscu klimatyzowanym autokarem,
- 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami,
- 5 śniadań i 5 kolacji,
- opiekę duchową oraz Msze św.,
- opiekę licencjonowanego pilota wycieczek,
- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł).
Cena nie zawiera:

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (560 zł),
- ewentualnych dodatkowych ubezpieczeń (od chorób przewlekłych lub od kosztów rezygnacji),
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek systemu tour audio guide (koszt 60
Euro – płatne pilotowi),
- napojów do obiadokolacji.
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