Usługi Turystyczne
STACHURA
ul. Dubois 9/1A
45-070 Opole
tel./fax: (077) 44 10 540
www.stachura.opole.pl
biuro@stachura.opole.pl

SENTYMENTALNA PODRÓŻ
NA KRESY
Termin: 27 kwietnia – 6 maja 2017 r.

__________________________________________________________________________________________

1. dzień (26/27 IV) 710 km
Wyjazd z Opola o północy z 26/27 kwietnia.
Całodzienny przejazd na obiadokolację i nocleg w Jazłowcu.
Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej:
informacje o zgromadzeniu oraz jego założycielce, bł. Marcelinie Darowskiej,
której grobowiec znajduje się w klasztornym ogrodzie.
2. dzień (28 IV) 260 km
Po śniadaniu przejazd do Kamieńca Podolskiego.
Po drodze krótki postój w Skale Podolskiej,
gdzie można podziwiać malowniczy przełom Zbrucza.
Zwiedzanie twierdzy w Kamieńcu, zamku w Chocimiu
oraz ruin Okopów św. Trójcy.
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg do Jazłowca.
3. dzień (29 IV) 230 km
Po śniadaniu przejazd do Złotego Potoku – dawnego majątku Potockich.
Krótki postój na punkcie widokowym nad Dniestrem
(tzw. Szwajcaria Naddniestrzańska).
Następnie spacer po stolicy Pokucia, Kołomyi oraz zwiedzanie świątyń
Stanisławowa. Po południu wizyta w Buczaczu (ruiny zamku, ratusz,
kościół farny wyremontowany przez ks. Rutynę).
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg do Jazłowca.
4. dzień (30 IV) 280 km
Po śniadaniu przejazd do Jaremcza, znanego kurortu. Relaks.
Dla chętnych wjazd na Popa Ivana za dodatkową opłatą.
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg do Jazłowca.
Po obiadokolacji dla chętnych ognisko za niewielką dopłatą.
5. dzień (1 V) 300 km
Po śniadaniu przejazd na punkt widokowy na Przełom Zbrucza.
Następnie zwiedzanie kresowej twierdzy
w Trembowli, słynącej z bohaterskiej obrony przed Turkami,
którą dowodziła Anna Chrzanowska oraz nawiedzenie greko-katolickiego
Sanktuarium w Zarwanicy, zwanego „Ukraińskim Lourdes”.
Po południu chwila skupienia w barokowym kościele św. Trójcy
w Podhajcach, a następnie zwiedzanie ruin zamku i czas wolny
w Brzeżanach. Obiadokolacja i nocleg w Tarnopolu.
6. dzień (2 V) 230 km
Po śniadaniu zwiedzanie zamków i rezydencji II Rzeczypospolitej:
*Złoczowa,* Oleska (tu urodzili się dwaj polscy królowie - Jan III Sobieski
oraz Michał Korybut Wiśniowiecki), *Brodów.
Po południu oddanie hołdu pomordowanym przez UPA w Hucie Pieniackiej.
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg w Tarnopolu.
7. dzień (3 V)
Po śniadaniu indywidualne podróże Kresowian do „Małych Ojczyzn”.
Dla pozostałych zwiedzanie Tarnopola.

Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
8. dzień (4 V) 180 km
Po śniadaniu przejazd do Zbarażu, gdzie znajduje się legendarna XVII-w.
twierdza, upamiętniona na kartach Trylogii H. Sienkiewicza.
Następnie nawiedzenie podlegającej Patriarchatowi Moskiewskiemu prawosławnej
Ławry w Poczajowie.
Po południu zwiedzanie Muzeum J. Słowackiego i spacer po Krzemieńcu.
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Łucka.
9. dzień (5 V) 400 km
Po śniadaniu przejazd do Przebraża,
największej bazy polskiej samoobrony przed UPA na Wołyniu.
Następnie przejazd do Kostiuchnówki, gdzie rozegrała się największa
podczas I wojny św. bitwa Legionów oraz do Beresteczka,
gdzie w 1651 Polacy pokonali Kozaków.
Po południu spacer po Żółkwi: kolegiata św. Wawrzyńca,
zamek Sobieskich (z zewnątrz).
Obiadokolacja i nocleg we Lwowie.
10. dzień (6 V) 540 km
Po śniadaniu spacer po Lwowie: Wysoki Zamek,
katedry - łacińska, unicka, ormiańska, Rynek, Opera (z zewnątrz),
Cmentarz Łyczakowski z cmentarzem Orląt Lwowskich.
Wyjazd z Ukrainy w godz. popołudniowych.
Zakończenie wycieczki po północy.
CENA: dla 37 os. płacących wynosi 955,00 zł + 410,00 zł (płatne na Ukrainie)
dla 42 os. płacących wynosi 885,00 zł + 410,00 zł (płatne na Ukrainie)
dla 47 os. płacących wynosi 815,00 zł + 410,00 zł (płatne na Ukrainie)
i obejmuje przejazd autokarem, 9 noclegów z obiadokolacjami i śniadaniami,
standardowe ubezpieczenie NNW i KL na czas pobytu za granicą,
opiekę pilota, przewodnictwo oraz podatek VAT
Opiekun duchowy - ks. Andrzej Targosz
Dla chętnych codzienna Msza św.
Warunki noclegowe:
*JAZŁOWIEC (siostry Niepokalanki): pokoje 2, 3-os. z umywalkami
(łazienki i toalety na korytarzu);
*TARNOPOL (Dom Pielgrzyma): pokoje 2, 3-os.
(łazienki i toalety na korytarzu);
*ŁUCK, LWÓW (hotele): pokoje 2-os. z węzłem sanitarnym
DLA CHĘTNYCH DOPŁATA DO LEPSZEGO STANDARDU
W TARNOPOLU +70 zł/os. (hotel, pokoje 2-os. z węzłem sanitarnym)
UWAGA! Na wstępy oraz lokalnych przewodników
prosimy przygotować ok. 150 zł
Dobrowolna dopłata do ubezpieczenia KL chorób przewlekłych wynosi 100 zł.
I rata w wys. 300,00 zł płatna w terminie do 10 III na konto
BANK PKO S.A. 85 1240 5178 1111 0010 5450 9547
Pozostała kwota (w zależności od liczby Uczestników) płatna na ww konto do 5 IV

