WYCIECZKA
WYCIECZKA
Na
DOUkrainę
PARYŻA
46dni
dni
LWÓW – KAMIENIEC PODOLSKI – CHOCIM – ZBARAŻ- KRZEMIENIEC
Program:
Dzień 1
- wyjazd na Ukrainę w godz. rannych (5.00)
- Przejazd do granicy polsko - ukraińskiej.
- około 13.00 przejazd do Lwowa, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie:
Stare Miasto (Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek, Katedra
Ormiańska, Kościół Dominikanów, Zespół Kościelno-Klasztorny
Bernardynów, Plac Bernardyński, Plac Halicki), Plac Mickiewicza,
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
- 18.00 spektakl w Operze – „TRAVIATA” (opera w 4 aktach)
- spacer po Starówce
- powrót do hotelu na nocleg

Kamieniec Podolski

Dzień 2
- 8.00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
- dalsze zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem:
Katedra Św. Jura, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt,
- ok. 11.00 wyjazd ze Lwowa ,
- przejazd do Kamieńca Podolskiego (300 km – 6 godz.) po drodze
zwiedzanie:
-Trembowla twierdza z czasów Kazimierza Wielkiego, znana dzięki Zofii
Chrzanowskiej
*lub Złoczów, w którym zobaczycie dobrze zachowany Zamek Siennińskich,
późniejszą rezydencję królewską Jana III Sobieskiego z potężnymi
bastionami i Pałacem Chińskim
- Skała Podolska z ruinami zamku Lanckorońskich z XIV-XVII w. i pałacu
Tarłów.
- przyjazd do Kamieńca Podolskiego
- zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 3
- 8.00 śniadanie, wyjazd na zwiedzanie:
- Chocim zwiedzenie twierdzy z XIII - XVIIw.
- zwiedzanie Kamieńca Podolskiego - spacer wokół największej twierdzy
na Kresach Rzeczpospolitej (łącznie z fortyfikacjami Nowego Zamku).
Obejrzenie katedry św. Piotra i Pawła, kośc. Dominikanów, Cerkwi św.
Mikołaja z XV w, Ratusza i zabytkowych kamieniczek przy rynku,
fortyfikacji.
- czas wolny ,
15.00 – 19.00 rejs statkiem po rzece Dniestr do Bakoty (malowniczy zalew
Dniestru, cerkwie skalne i unikalne ruiny monasteru skalnego z XIV w.
nad Dniestrem)
- powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4
- 7.30 śniadanie, wykwaterowanie
Wyjazd do Polski (600 km – ok. 12 godz.) po drodze zwiedzimy:
- Zbaraż- Zamek - słynny obroną w roku 1649 opisaną przez Sienkiewicza
- Krzemieniec –muzeum Juliusza Słowackiego, kościół Św. Stanisława,
Góra Bony
- po drodze ew. obiad (dod. płatny ok. 20zł/os.)
- przyjazd do Białej Podl. w godzinach nocnych ok. 01.00

Zbaraż

Cena do ustalenia
Cena obejmuje:

-Przejazd komfortowym autokarem,
oplata drogowe i graniczne
-3 noclegi w hotelach **/***
(1 we Lwowie, 2 w Kamieńcu
Podolskim)
-3 śniadania, 3 obiadokolacje,
-usługę przewodnika podczas
zwiedzania, opiekę pilota,
-ubezpieczenie NNW i KL,
- Bilet do Opery Lwowskiej
-bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

DODATKOWO PŁATNE (U PILOTA)
50 zł/os. - rejs statkiem po Dniestrze

