UKRAINA - KRESY WSCHODNIE
SZLAKIEM KRESOWYCH STRAŻNIC RZECZYPOSPOLITEJ
ŻÓŁKIEW, LWÓW, OLESKO, PODHORCE, BRODY, POCZAJÓW, KRZEMIENIEC,
WIŚNIOWIEC, ZBARAŻ, TARNOPOL, SKAŁAT, SATANÓW, HUSIATYŃ,
SIDORÓW, SKAŁA, KAMIENIEC PODOLSKI, CHOCIM, ŻWANIEC, OKOPY ŚW.
TRÓJCY, KRZYWCZE, CZORTKÓW, BUCZACZ, STANISŁAWÓW, DROHOBYCZ
Ta wycieczka to prawdziwa gratka dla pasjonatów historii i wielbicieli Trylogii. Przybliży
Wam jak burzliwe były karty naszej historii na wschodnich rubieżach. Odwiedzicie
strzegące Rzeczpospolitej przed Tatarskimi i Tureckimi najazdami zamki nad Dniestrem,
zobaczycie rodowe gniazda Żółkiewskich, Wiśniowieckich i Sobieskich, poznacie pełen
zabytków Lwów i senne miasteczka Podola. Dla jednych będzie to odwiedzenie stron
rodzinnych, dla innych okazja spojrzenia na Kresy jako region niewyczerpanych atrakcji
turystycznych...

TERMINY: 01.05 - 07.05.17, 30.09 - 06.10.17

CENA: 1090 zł

1dzień- Wyjazd z Katowic o godz. 5.00 Jazda do granicy
Dominikanów, zamku Tarnowskich nad Seretem, cerkwi
przez: Kraków, Tarnów, Rzeszów. Przejazd przez Roztocze
Wniebowstąpienia i Narodzenia Chrystusa z XVIw.
do Krechowa, gdzie obejrzymy obronny klasztor Bazylianów,
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
a następnie Żółkwi - miasta Żółkiewskich i Sobieskich. 5dzień - Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Skałatu.
Obejrzenie: zamku, fortyfikacji i bram miejskich, rynku z
Obejrzenie położonego w zakolu Zbrucza zamku miecznika
kamieniczkami i ratuszem oraz kolegiaty św.Wawrzyńca,
halickiego z XVII w. (zachowane mury i dwie baszty) oraz
leżącego na skraju Rezerwatu Miedobory - Satanowa
cerkwi Bazylianów, renesansowej synagogi. Po przyjeździe
do Lwowa przerwa, wymiana i zwiedzanie Starego Miasta z
z ruinami zamku Odrowążów z XIVw. i starymi bramami
miejskimi. Przejazd do Husiatyna (cerkiew św. Onufrego
przewodnikiem: Rynek z Ratuszem i niezwykłymi
z XVI w., synagoga z XVIw.) i pobliskiego Sidorowa,
kamienicami, gotycka katedra Wniebowzięcia NMP wraz z
piękną kaplicą Boimów, Pomnik Mickiewicza. Obiadokolacja
z pozostałościami twierdzy hetmana polnego Kalinowskiego
(opcja uroczysta z alkoholem, kapelą i tańcami – dopłata ok.
oraz osobliwy, rokokowy kościół parafialny. Kolejny postój
w Skale Podolskiej (ruiny zamku Koriatowiczów). Przejazd
40 zł) i nocleg w hotelu.
2dzień- Kontynuacja zwiedzania Lwowa: Wysoki Zamek do Kamieńca Podolskiego. Poznawanie miasta. Polski
wzgórze, z którego roztacza się panorama miasta (stał tu
Rynek z renesansowym Ratuszem i kamieniczkami,
zamek Kazimierza Wielkiego), Cmentarz Łyczakowski i Orląt
gotycka katedra p.w. św. Piotra i Pawła, kościół
Lwowskich, sobór św. Jura, kościół św. Elżbiety. Po przerwie:
Dominikanów, cerkiew św. Mikołaja z XVIw., katedra
Arsenał Królewski i Miejski, kościół Dominikanów, cerkiew
ormiańska, fortyfikacje. Obiadokolacja i nocleg.
Wołoska, Katedra Ormiańska, cerkiew Przemienienia 6dzień - Po śniadaniu zwiedzenie największej na Kresach
Rzeczpospolitej twierdzy w Kamieńcu Podolskim (XIVPańskiego, pomnik Mickiewicza, klasztor Bernardynów.
Obejrzenie gmachu Opery Lwowskiej (możliwość pozostania
XVIIw.): Starego Zamku oraz bastionów i kazamat Nowego
na spektaklu). Obiadokolacja, nocleg.
Zamku, obejrzenie fortyfikacji miejskich w jarze Smotrycza.
3dzień- Po śniadaniu przejazd do Oleska - zamku, w którym
Przejazd do Chocimia z krótkim postojem w Żwańcu (ruiny
urodził się Jan III Sobieski. Spacer po parku zamkowym.
zamku nad Żwańczykiem). Zwiedzenie strzegącej
Przejazd do pobliskich Podhorców - obronny, renesansowy
przeprawy na Dniestrze twierdzy w Chocimiu (XIII-XVIw.).
Jazda w kierunku Stanisławowa z postojami w: Okopach
pałac był kiedyś jedną z najwspanialszych rezydencji
magnackich Kresów. Później odwiedzimy Brody (postój przy
Św. Trójcy (Krasiński - „Nieboska komedia”; zachowane
cytadeli i pałacu Potockich) i Poczajów (największe
bramy twierdzy), Krzywczach (baszty zamku Kąckich
Sanktuarium Maryjne Ukrainy). Udajemy się do Krzemieńca z XVIIw.), a następnie
w Czortkowie - rodowej posiadłości Czartoryskich (zamek,
rodzinnego miasta Juliusza Słowackiego. Wyjazd na Wzgórze
ratusz) i Buczaczu słynącym z najładniejszego ratusza na
Bony, skąd roztaczają się panoramy Krzemieńca i Gór
Krzemienieckich. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
Kresach oraz ruin warowni Potockich. Obiadokolacja i
4dzień - Po śniadaniu zwiedzenie Liceum Krzemienieckiego,
nocleg w Stanisławowie.
dworku z Muzeum Słowackiego i kościoła św. Stanisława z 7dzień - Po śniadaniu zwiedzanie Stanisławowa: Ratusz,
epitafium ku czci wieszcza. Przejazd do Wiśniowca.
Pomnik Mickiewicza, Kościoły: Farny z XVIIw., Jezuitów
Obejrzymy tu rodowy pałac i zamek Wiśniowieckich.
i Ormiański z XVIIIw. Jazda w kierunku granicy z postojem
Następnie udamy się do Zbaraża - obronnej rezydencji
w Drohobyczu (przerwa na posiłek i obejrzenie gotyckiej
Zbaraskich i Wiśniowieckich rozsławionej bohaterską obroną
kolegiaty św. Bartłomieja oraz drewnianej cerkiewki
przed wojskami Chmielnickiego w 1648r. Przejazd do stolicy
św. Jura z XVIw.). Przekroczenie granicy w Medyce.
Podola -Tarnopola. Obejrzenie barokowego Kościoła
Przyjazd do Katowic 23.00. Zakończenie imprezy.
Świadczenia: 6 noclegów w hotelach *** - pokoje 2os. z łazienkami, wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, opieka pilota,
przewodnik we Lwowie, ubezpieczenie KL i NW, autokar (dla małych grup bus z klimatyzacją).
UWAGI:
1. Wymagana minimalna ilość uczestników 40 osób, (w przypadku nie zebrania się tej liczby na 14 dni do terminu - odwołanie imprezy
lub weryfikacja ceny).
2. Transfery antenowe realizowane przy min. 6 os. z: Warszawy, Poznania - 100zł, Wrocławia, Łodzi - 80zł; Częstochowy, Opola - 50zł.
3. Program imprezy podany jest ramowo - kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
4. Osoby podróżujące samotnie dokwaterowywane są do pok.2- lub 3os. Pok.1os na zamówienie – za dopłatą 250 zł.
5. Koszty wstępów płatne dodatkowo ok. 45 zł/os.
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