Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski
biuro: ul. Dworcowa 18, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax 52 322 48 39, e-mail:biuro@frater.pl
konto: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz Nr: 76 1160 2202 0000 0000 4190 3630
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 16
NIP 967-035-11-14, REGON 093166900

www.frater.pl

2019-03-13 10:15

PIELGRZYMKA NA UKRAINĘ

ŻÓLKIEW · LWÓW · POCZAJÓW · KRZEMIENIEC · KAMIENIEC PODOLSKI · CHOCIM · ZALESZCZYKI · KOŁOMYJA
· STANISŁAWÓW · NARAJÓW
PROGRAM RAMOWY 7 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd. Przejazd do Żółkwi – miasta Stanisława Żółkiewskiego — rynek z zabytkowymi
kamienicami, kolegiata śś. Wawrzyńca i Stanisława oraz zamek. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lwowa lub
okolic.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa: Starówka, spacer zabytkowymi uliczkami: Katedra NMP – jeden z najstarszych
gotyckich kościołów Lwowa. 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej
złożył tzw. śluby lwowskie, podczas których nazwał Matkę Bożą Królową Polski. Z kaplic budowanych w XVI-XVII w.
wyróżnia się rokokowa kaplica Ukrzyżowania oraz kaplica Kampianów pokryta rzeźbami z czarnego i szarego
marmuru. Z katedrą graniczy manierystyczna, bogato zdobiona kaplica – mauzoleum Boimów. Ponadto zobaczymy
m.in.: klasycystyczny ratusz oraz kamienice otaczające lwowski rynek, które zachowały wiele elementów
artystycznych z dawnych wieków – renesansowych, barokowych i rokokowych. Szczególnie wyróżniają się kamienice
Królewska i Czarna. Tura objazdowa po Lwowie: cmentarze Orląt Lwowskich i Łyczakowski – najlepiej zachowana
polska nekropolia na Ukrainie i zarazem jedna z najważniejszych nekropolii w dziejach kultury polskiej – miejsce
pochówku wielu wybitnych Polaków m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej oraz wielu żołnierzy biorących
udział w powstaniach narodowych, kościół Dominikanów – obecnie greckokatolicka cerkiew, cerkiew wołoska,
katedra ormiańska, opera w stylu eklektycznym, aleja Wolności – dawne Wały Hetmańskie. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Poczajowa. Zwiedzimy przepiękną ławrę – Sanktuarium Maryjne, zespół cerkwi ze
wspaniałymi mozaikami. Następnie udamy się do Krzemieńca. Spacer śladami Juliusza Słowackiego m.in.: dworek–
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muzeum poety, dawny klasztor Jezuitów – liceum krzemienieckie – najbardziej charakterystyczna budowla miasta.
Nawiedzimy kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława, w którym znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego.
Zobaczymy także barokowy kościół Jezuitów pw. św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki – obecnie cerkiew
Przemienienia Pańskiego. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Kamieńca Podolskiego – miasta legendy – położonego nad rzeką Smotrycz. Zwiedzanie miasta:
twierdza, obwarowania miasta, stary i nowy zamek, most Turecki, katedra katolicka pw. św. Piotra i Pawła z 1483 r.
z bramą Triumfalną z XVIII w. wzniesioną ku czci Stanisława Augusta Poniatowskiego. Katedra kamieniecka jest
jedynym na świecie kościołem katolickim, przed którym stoi minaret, kościół pw. św. Mikołaja i klasztor
Dominikanów z 1616 r., obecnie siedziba ojców Paulinów opiekujących się miejscową wspólnotą, rynek, kanion rzeki
Smotrycz. Obiadokolacja i nocleg w Kamieńcu.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udamy się do Chocimia. Zobaczymy słynny chocimski zamek – budowlę obronną, usytuowaną na
wysokim, skalistym brzegu Dniestru w obwodzie czerniowieckim. Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1325, a prace
nad nią trwały do 1380 roku. W roku 2007 budowla została zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy”. Podziwiać
będziemy wspaniałe widoki Dniestru. Przejazd do miasta Zaleszczyki – przedwojennego kurortu, malowniczo
położonego w głębokim jarze w zakolu Dniestru. Spacer po miasteczku oraz czas wolny na wypoczynek. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Kołomyi. Zobaczymy kościół Wniebowzięcia NMP, cerkiew św. Michała Archanioła, Wielką
Synagogę, neorenesansowy ratusz, budynek Sokoła. Zwiedzimy Muzeum Huculszczyzny i Pokucia. Kontynuacja
przejazdu do Stanisławowa. Spacer po mieście. Zobaczymy m.in.: kolegiatę pw. NMP, św. Andrzeja i Stanisława,
greckokatolicką katedrę i kolegium pojezuickie, kościół ormiański pw. NPNMP, synagogę oraz pomnik Adama
Mickiewicza. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do wsi Narajów. Zobaczymy cerkwie oraz w miejscu już nieistniejącego Kościoła Katolickiego,
rozważymy możliwość, przyczynienia się powstania w tym miejscu kapliczki. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie
pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN:
CENA:
Ilość osób
33
38
43
Cena
1460 zł 1380 zł 1340 zł
ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 6 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3-os. z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 €, do 10 000 zł w RP
• opłatę na TFG
UWAGI:
• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny: paszport
• na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych oraz inne wydatki związane z realizacją
programu, należy przeznaczyć kwotę ok. 50 €
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