WYCIECZKA
WYCIECZKA
DO
UKRAINA
PARYŻA
dni
36dni
UKRAINA 3 Dni
Krzemieniec- Poczajów- Podhorce- Olesko- Lwów
Program:
Dzień 1:
- wyjazd z w godzinach rannych.
- Przejazd do granicy polsko – ukraińskiej w Dorohusku.
Zwiedzanie z przewodnikiem:
Beresteczko (miejsce bitwy, którą stoczyły w 1651 r. wojska polskie króla Jana
Kazimierza z połączonymi armiami Bohdana Chmielnickiego i krymskiego chana
Islama Gireja.
- Krzemieniec – kościół i klasztor Jezuitów, Liceum Wołyńskie, muzeum Juliusza
Słowackiego, Góra Bony
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 2:
- śniadanie,
- zwiedzanie z przewodnikiem:
Poczajów - Ławra Poczajowska, największe Sanktuarium Maryjne Kresów.
Słynny klasztor prawosławny; zwiedzanie Ławry, Bazyliki, soboru św. Trójcy,
groty ze szczątkami św. Hioba
Podhorce, gdzie w obronnym, renesansowym pałacu mieściła się jedna z
najwspanialszych rezydencji magnackich na dawnych kresach. W 1682 roku
Stanisław Koniecpolski młodszy zapisał dobra brodzkie wraz z Podhorcami
królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu, ale ostatecznie trafiły one do Konstantego
Sobieskiego -młodszego syna Jana III.
W 1720 roku pałac z dobrami nabyli Rzewuscy, zaś Stanisław Mateusz Rzewuski
był drugim hetmanem w Podhorcach.
Wsród dzierżących obiekt Rzewuskich był również Wacław Rzewuski znany jako
Emir Tadżul Fahr, bohater opowieści romantycznych i poematów;
Olesko - zamek książąt halicko-wołyńskich, w którym urodził się Jan III Sobieski
(ekspozycja muzealna Lwowskiej Galerii Sztuk Pięknych). W 1882 roku zamek
jako pamiątka narodowa został kupiony przez Komitet Opieki nad Zamkiem w
Olesku . Na zamku zgromadzono setki rzadkich dzieł malarstwa. Miejsce to
stanowi jeden z najlepszych zbiorów sztuki polskiej poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej.
- przejazd do Lwowa, czas wolny, zakwaterowanie w hotelu
- ew. wyjście do Opery lub Filharmonii (wg repertuaru)
- obiadokolacja i nocleg
Dzień 3:
- śniadanie, wykwaterowanie
- zwiedzanie z przewodnikiem Lwowa:
Stare Miasto: Ratusz, Rynek, Kamienice Sobieskich, Katedra Łacińska, Kaplica
Boimów, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów, Cerkiew Uspieńska,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kościół Św. Magdaleny,
- Cmentarz Łyczakowski i Orląt,
- Czas wolny
- 16.00 obiad
wyjazd w kierunku granicy.
powrót do Chełma w godz. wieczornych.

Poczajów

Olesko

Lwów

Cena: do ustalenia
Cena obejmuje:

- przejazd autokarem (klimatyzacja,
dvd, barek,wc)
- 2 noclegi w hotelach (1 w
Krzemieńcu, 1 we Lwowie- pokoje
2,3 os. z łazienkami,
- 2 śniadanie w hotelu ,
2 obiadokolację, 1 obiad,
- usługi polskojęzycznego
przewodnika,
- opieka pilota,
- ubezpieczenie NNW i KL,
- bilety wstępów do zwiedzanych
obiektów
Cena obejmuje:
- bilet to Opery (25-50 zł – w
zależności od miejsc)

* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa

