
 

 

 

 

         30.04.   Spotkanie  godz.3.00  Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana Sosnowiec Mielecka 1 .Przejazd w kierunku granicy z 

Ukrainą.Przyjazd do LWOWA ok.12.00. Zwiedzanie: Katedra Greckokatolicka 

(wnętrze), Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. W centrum: Baszta Prochowa, 

Cerkiew Wołoska, Arsenał Królewski, Rynek miasta. 16.00-17.00 czas wolny na 

wymianę waluty i odpoczynek. Kaplica Boimów, Katedra Łacińska (wnętrze), 

PomnikA.Mickiewicza,KatedraOrmiańska(wnętrze),ul.Ormiańska,Kościół.oo.Domik

anów  godz.19.00 przyjazd do hotelu. Kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

01.05. 
Śniadanie wyjazd. OLESKO - zwiedzanie zamku (dziedziniec i 

komnaty).PODHORCE - rezydencja Koniecpolskich. POCZAJÓW - zwiedzanie 

Ławry, prawosławny klasztor.KRZEMIENIEC - Dworek Słowackich (wnętrze), 

Liceum Krzemienieckie, dawne klasztory, Kościół.św Stanisława (wnętrze). Przyjazd 

do hotelu godz.19.00 ,obiadokolacja, nocleg. 

02.05. 
Śniadanie, wyjazd. WIŚNIOWIEC - zwiedzanie pałacu. ZBARAŻ - komnaty, 

dziedziniec, podziemia. SKAŁA PODOLSKA - pozostałości zamku Tarłów. 

Ok.17.00 przyjazd do CHOCIMIA -zwiedzanie twierdzy nad Dniestrem. Ok.20.00 

przyjazd do KAMIEŃCA PODOLSKIEGO  obiadokolacja, nocleg. 

03.05. 
Śniadanie jedziemy bliżej starego miasta. Ruszamy na zwiedzanie starówki 

KAMIEŃCA PODOLSKIEGO : jar rzeki Smotrycz, Katedra (wnętrze), Ratusz, 

Rynek Polski, dzielnica ormiańska, most Turecki, Twierdza (wnętrze). 

STANISŁAWÓW - zwiedzanie starówki.  Przejazd  w kierunku  LWOWA ok. 

20.00. Obiadokolacja w restauracji na mieście. nocleg w hotelu we Lwowie. 

04.05. 
Śniadanie, wykwaterowanie Przejazd na  dalsze zwiedzanie LWOWA: Gmach Opery 

(wnętrze), stara dzielnica  żydowska, Smolki, Kasyno Szlacheckie (wnętrze), 

Uniwersytet, Pałac Potockich. 12.00-13.00 czas wolny przed wyjazdem do Polski. 
ŚWIADCZENIA: 
*Zapewniamy• przejazd luksusowym autokarem  x 4 noclegi hotel 2,3*      x 4 Śniadania  x 4 obiadokolacje  

 ubezpieczenie KL, NW,  opieka pilota i przewodnika opieka duszpasterska 

* niezbędny do wyjazdu:  paszport ważny 6-m-cy od daty wyjazdu 

* wpłata   do organizatora pielgrzymki 50% wartości w dniu zapisu , pozostała kwota do 15 04.2018  

*Cena nie obejmuje dopłat do pok.1os.,dodatkowych ubezpieczeń od zagubionych rzeczy i wartości osobistych 

kosztów rezygnacji i ubezpieczeń od chorób przewlekłych.    
Zapisy: Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana- w zakrystii  oraz u   Stanisławy Dramińskiej Legion Maryi 

dolny kościół salka im Prymasa Stefana Wyszyńskiego tel.607169346 e-mail stanislawadraminska@interia.pl. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy pełnych  uduchowionych dni pielgrzymowania  Szczęść Boże 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od miejscowych uwarunkowań:  pogody, kondycji uczestników oraz 

godzin otwarcia obiektów      

 
Pielgrzymka  na Ukrainę: Lwów, OLESKO, 

PODHORCE,POCZAJÓW,KRZEMIENIEC,ZBARAŻ, 

WIŚNIOWIEC.    KAMIENIEC PODOLSKI,  

STANISŁAWÓW: 30.04 - 04.05.2018  

cena,980,zł                                                
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