„NA ZIELONĄ UKRAINĘ” – wycieczka krajoznawcza objazdowa
Lwów, Olesko, Krzemieniec, Poczajów, Zbaraż, Skała Podolska, Kamieniec Podolski,
Chocim, Okopy św. Trójcy, Stanisławów (Ivano-Frankivsk)

Termin: 25/26-30/31 V 2022 r.

Cena: 979,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
26 V Indywidualny dojazd do Przemyśla (25/26 V) pociągiem TLK KARPATY/POGÓRZE z Gdyni Gł.(o.18:40) przez Warszawę i Łódź
oraz z Wrocławia Gł. (o.23:20) przez Katowice (składy łączą się na stacji Kraków Gł.). O godz. 8:30 przyjazd pociągu do stacji
Przemyśl Gł. i o godz. 9:00 zbiórka w holu dworca, skąd wyjazd podstawionym autokarem w kierunku Ukrainy.
Po przekroczeniu granicy w Medyce przejazd do Lwowa, gdzie zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta (czas i zakres
zwiedzania uzależniony będzie od pory przyjazdu). Wieczorem przyjazd do hotelu położonego w wypoczynkowym rejonie
na obrzeżach Lwowa. Obiadokolacja i zakwaterowanie grupy. Nocleg
27 V Po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem do centrum Lwowa. Dalszy ciąg zwiedzania Starego Miasta, panorama Lwowa z Kopca
Unii Lubelskiej, spacer przy ruinach Wysokiego Zamku, wzniesionego w XIV w przez Kazimierza Wielkiego, chwila odpoczynku
na Bulwarze Wolności w rejonie przepięknego gmachu opery lwowskiej. Następnie wizyta na starym Cmentarzu Łyczakowskim,
w tym na kwaterze Orląt Lwowskich. Wieczorem powrót do hotelu, uroczysty „Wieczór Lwowski” – obiadokolacja przy muzyce
na żywo (bogate menu i super zabawa). Po imprezie nocleg.
28 V Po wczesnym śniadaniu wyjazd z przewodnikiem w kierunku Podola. W trakcie przejazdu wizyta pod zamkiem w Olesku
(miejsce urodzenia króla Jana III Sobieskiego); przejazd przez Krzemieniec gdzie urodził się Juliusz Słowacki; zwiedzanie kapiącej
złotem ławry poczajowskiej (jedno z dwóch najważniejszych miejsc prawosławia na Ukrainie); wizyta na zamku w Zbarażu
– słynnego z bohaterskiej obrony w trakcie powstania B. Chmielnickiego (książę Jeremi Wiśniowiecki, Jan Skrzetuski); krótki
spacer wśród ruin zamku w Skale Podolskiej. Ok. 20:00 przyjazd do hotelu w Kamieńcu Podolskim, zakwaterowanie,
obiadokolacja oraz nocleg.
29 V Śniadanie, po którym wyjazd na zwiedzanie Podola: starówka Kamieńca Podolskiego z katedrą św. Piotra i Pawła; spacer
mostem tureckim nad rzeką Smotrycz; zwiedzanie twierdzy kamienieckiej – najpotężniejszej na południowo-wschodnich
kresach Rzeczpospolitej, słynnej z obrony przed nawałą turecką, opisanej przez H. Sienkiewicza w „Panu Wołodyjowskim”.
Wizyta na zamku w Chocimiu, majestatycznie położonym nad Dniestrem, który był świadkiem chwały oręża polskiego (1621 r.
– hetman Jan Karol Chodkiewicz, 1673 r. - hetman Jan Sobieski); spacer bastionami Okopów św. Trójcy – warowni położonej
w widłach Dniestru i Zbrucza, stworzonej przez hetmana Sobieskiego po upadku Kamieńca Podolskiego. Wieczorem przyjazd
do Stanisławowa (obecnie Ivano-Frankivska) – jednego z największych centrów polonijnych na Ukrainie. Zakwaterowanie
w hotelu i obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
30 V Po śniadaniu spacer po Stanisławowie pod opieką przewodnika. Przed południem wyjazd w kierunku Polski. Późnym
popołudniem przyjazd do Przemyśla. Warunkowa możliwość krótkiego spaceru po pięknej, przemyskiej starówce (w przypadku
sprawnego przekroczenia granicy). O godz. 19:30 przyjazd na dworzec Przemyśl Gł., skąd o godz. 19:55 możliwość
indywidualnego powrotu uczestników (30/31 V) pociągiem TLK POGÓRZE/KARPATY, jadącym do Wrocławia Gł.
przez Katowice oraz Gdyni Gł. przez Łódź i Warszawę (dzielenie składów na stacji Kraków Gł.).

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na całej trasie;
- 4 noclegi w hotelach*** - pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje, w tym jedna uroczysta z bogatym
menu przy muzyce na żywo;
- usługę przewodnickie na Ukrainie w jęz. polskim;
- opiekę pilota na całej trasie;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty graniczne, drogowe i parkingowe.

Uwagi:
- uczestnicy muszą posiadać ważne paszporty;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- panie proszone są o zabranie chust na głowę;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 46 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli średni kurs NBP dla UAH (hrywny) trwale przekroczy
wartość 0,15 zł, cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowa opłata: wstępy do zwiedzanych obiektów: ok. 800,- UAH/os. (ok. 100,- zł/os.) – może ulec zmianie!
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