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LWÓW
Olesko – Ławra Poczajowska -Krzemieniec Żółkiew
Niech inni se jadą gdzie mogą gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, Londynu…,
A ja się ze Lwowa nie ruszę za próg (…) Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!

Termin: 01-05.05.2018

Dzień 1 (01.05.2017)
Wyjazd w godzinach nocnych (23.00). Przejazd na granicę polsko-ukraińską (odprawa).
Dzień 2 (02.05.2017)
Przejazd na teren Ukrainy (w miarę możliwości wcześniejsze zakwaterowanie
w hotelu, krótka toaleta). Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie starej części Lwowa – niezwykłego miasta,
położonego, podobnie do Rzymu, na siedmiu wzgórzach. Od wieków budowanego i tworzonego przez m.in. Rusinów,
Polaków, Ormian, Żydów, stąd niezwykłe bogactwo kościołów, cerkiew i kaplic. Ze względu na swoją wartość, zabytki
Lwowa zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:
Cerkiew Zaśnięcia zwana też Cerkwią Wołoską, prawosławna świątynia, w kryptach której pochowani są ukraińscy
dostojnicy, dawny Klasztor Dominikanów, a obecnie Cerkiew Najświętszej Eucharystii należąca do Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego
z bogato zdobionym barokowym wnętrzem; Muzeum Farmacji, muzeum i apteka jednocześnie, czynna od 1774 roku;
Rynek Starego Miasta z wewnętrzną zabudową w postaci Ratusza, będącego siedzibą władz miejskich i jednym z
najważniejszych zabytków miasta; Katedra Łacińska, najcenniejszy zabytek architektury gotyckiej na Ukrainie.
Fundacje świątyni przypisuje się polskiemu królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Kaplica Boimów, rodzinny grobowiec
Boimów z niepowtarzalnym sklepieniem, o którym mówi się, że kto go nie widział, we Lwowie nie był; Dzielnica
Ormiańska z Katedrą Ormiańską, zbudowana i sfinansowana przez bogatych ormiańskich kupców, najstarszej grupy
etnicznej Lwowa. Wewnątrz katedry podziwiać można przepiękne malowidła i freski z XIV wieku. Teatr Wielki Opery
i Baletu, umiejscowiony na końcu Prospektu Swobody, popularnego deptaka i miejsca odpoczynku Lwowiaków,
zaprojektowana przez polskiego architekta, prof. Zygmunta Gorgolewskiego (przerwa na kawę). Wały Hetmańskie
z Pomnikiem Adama Mickiewicza.
Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja. Wieczorem proponujemy spektakl w Operze Lwowskiej (do
ustalenia).

Dzień 3 (03.05.2017)
Śniadanie w hotelu. Wyjazd w kierunku Wołynia. Przejazd malowniczą trasą, podczas której zwiedzamy m.in.:




Zamek w Olesku – miejsce, w którym urodził się Jan III Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki. Obecnie zamek
jest siedzibą filii Lwowskiej Galerii Narodowej
Ławra Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie znana jako Ławra Poczajowska – największy ośrodek
prawosławia na Wołyniu, ważne miejsce pielgrzymkowe prawosławnych i grekokatolików
Krzemieniec – malownicze miasto na pograniczu Wołynia i Podola, miejsce urodzenia jednego z
najważniejszych polskich poetów, Juliusza Słowackiego: kościół i klasztor jezuitów, Dworek Januszewskich Muzeum Juliusza Słowackiego, Góra Bony z ruinami Zamku Krzemienieckiego z XII wieku, z którego
rozpościera się piękna panorama miasta

Na zakończenie dnia obiadokolacja grillowa w Krzemieńcu i powrót do hotelu
do Lwowa.

Dzień 4 (04.05.2017)
Śniadanie w hotelu. Krótka wycieczka do Żółkwi – miasto założone przez hetmana polskiego koronnego Stanisława
Żółkiewskiego, zaprojektowane przez Pawła Szczęśliwego, który był przedstawicielem szkoły włoskiej, i który
spowodował, że Żółkiew nazywane jest bliźniaczym miastem polskiego Zamościa: Rynek, Kościół Dominikański św.
Wawrzyńca i Stanisława z grobowcami Jakuba i Konstantego Sobieskich, zwany Małym Wawelem, Cerkiew i Monaster
Bazylianów Św. Trójcy
Powrót do Lwowa i panorama miasta z Wysokiego Zamku, najwyższego punktu widokowego na terenie miasta.
Miejsce, w którym stał gotycki zamek, zniszczony w 1704 roku, obecnie park miejski.
Zwiedzanie Browaru Lwowskiego połączone z degustacją piwa. Najstarszy producent piwa na Ukrainie,
działający od 1715 roku.
Powrót do hotelu, obiadokolacja. (Proponujemy zamianę zwykłej obiadokolacji na kolację uroczystą, połączoną
z występem lwowskich batiarów).

Dzień 5 (05.05.2017)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Lwowa: Sobór Świętego Jura, kościół należący do
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, wraz z zespołem Starego Miasta wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska, Kasyno Szlacheckie, jedno z najciekawszych miejsc we
Lwowie z bardzo oryginalnymi, kręconymi schodami z dębu; Ossolineum czyli Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
w przeszłości jeden z najważniejszych ośrodków kultury polskiej, obecnie Biblioteka, Wydawnictwo i Muzeum Książąt
Lubomirskich, Kawiarnia Szkocka, Akademia Medyczna
Cmentarz Łyczakowski, należący do najstarszej, zabytkowej nekropoli miasta i jednej z najstarszych, które istnieją
w Europie. Na cmentarzu znajduje się wiele grobów ludzi wybitnych dla polskiej kultury, nauki i polityki. Cmentarz Orląt

Lwowskich, inaczej Cmentarz Obrońców Lwowa, na którym pochowano ok. 3 tysięcy żołnierzy, broniących Lwowa
i Małopolski Wschodniej w latach 1918-1920.
Proponujemy pożegnalny obiad w jednej z restauracji lwowskich. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót w
godzinach nocnych lub rannych (w zależności od czasu trwania odprawy granicznej).
Każdego dnia wycieczki zaplanowana została Msza Święta w ważnych
świątyniach Lwowa i okolic.

Koszt: 798,00 zł /osoba
Cena zawiera:
 transport autokarem
 opłaty drogowe i parkingowe
 opieka pilota
 przewodnicy lokalni
 3 noclegi w hotelu we Lwowie
 3 śniadania w hotelu we Lwowie
 2 obiadokolacje w hotelu
 1 obiadokolacja w Krzemieńcu
 ubezpieczenie KL i NNW
Dodatkowo płatne:
 Zamiana zwykłej obiadokolacji na uroczystą z występem lwowskich batiarów (ok. 45 zł/os)
 Obiad w dniu wyjazdu (ok. 25,00 zł/osoby)
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 300 UAH (ok. 50,00 zł/osoby)
 Opcjonalnie bilet na spektakl do opery (cena zależy od miejsca na widowni)
 system słuchawkowy (ok. 20 zł/os)
Uwagi:
 Do wzięcia udziału w wycieczce wymagane jest posiadanie aktualnego paszportu
 Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od pilota, warunków atmosferycznych oraz
przyczyn niezależnych od biura

