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Dzień 1 
Wyjazd z Chomranic o godzinie 04:00 rano. Przejazd w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą. Odprawa 
graniczna. Przejazd do Lwowa. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim, 
Cmentarzu Orląt Lwowskich. Przejazd na Kopiec Unii Lubelskiej z ruinami Wysokiego Zamku – skąd  roztacza się 
przepiękna panorama Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg 

 
Dzień 2 
      Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem, w czasie którego zobaczymy między innymi:  
cerkiew Przemienienia Pańskiego, kościół Dominikanów, katedrę łacińską, kaplice Boimów, dawny kościół 
Bernardynów, katedrę ormiańską, katedrę unicką,  fragmenty murów miejskich, Wały Hetmańskie, pomnik Adama 
Mickiewicza, gmach Ossolineum, gmach Politechniki Lwowskiej, rynek starego miasta, gmach opery .  
Czas wolny na starówce na zakupy pamiątkowe. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.   

 
Dzień 3 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Poczajowa – największego sanktuarium Maryjnego Kresów 
Wschodnich (cudowny obraz MB Poczajowskiej, odciski stóp MB, szczątki św. Hioba. uwaga: wejście do Ławry; 
mężczyźni – długie spodnie, kobiety – długa spódnica, chustka na głowie). Następnie przejazd do Krzemieńca – 
miasta Juliusza Słowackiego w czasie spaceru po mieście zobaczymy między innymi gmach Liceum 
Krzemienieckiego z potężnym kościołem Jezuitów, dworkiem Januszewskich i Muzeum Słowackiego. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Krzemieńca. 

 
Dzień 4 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie zamku w Zbarażu opisanego w trylogii Sienkiewicza. Następnie 
przejazd do Kamieńca Podolskiego. Zwiedzanie miasta „Perły na Kamieniu” z przewodnikiem miejscowym: 
Twierdza, Most Turecki, kościół św. Piotra i Pawła, Rynek, Kanion Rzeki Smotrycz. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolicach Kamieńca Podolskiego. 

 
 



Dzień 5 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Chocimia. Zwiedzanie zamku, z którego rozpościerają się 
wspaniałe widoki Dniestru i okolicy. Przejazd do miejscowości Stanisławów. Zwiedzanie miasta: katedra 
greckokatolicka (dawny kościół Jezuitów), kolegiata pw. NMP - Sanktuarium rodu Potockich, Rynek i Ratusz, kościół 
ormiański, pomnik Adama Mickiewicza. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Lwowa. 

  
Dzień 6 
Po śniadaniu wyjazd na trasę „Złotej Podkowy”- malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu. 
Złoczów - zwiedzanie zamku należącego niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów. Podhorce - rezydencja 
Koniecpolskich, Rzewuskich, Ossolińskich oraz Klasztor Bazylianów. Olesko - zwiedzanie zamku, w którym urodził 
się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki, obecnie zamek jest siedzibą filii Lwowskiej Galerii Narodowej. 

Powrót do hotelu, czas na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg. 

 
Dzień 7 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Żółkwi - jednego z najpiękniejszych miast dawnej 
Rzeczpospolitej. Spacer po miasteczku, gdzie na uwagę zasługują: piękny rynek z zabytkowymi kamienicami, 
wspaniała kolegiata św. Wawrzyńca, zamek, zespół klasztorny Bazylianów, cerkiew św. Trójcy i synagoga.  
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Chomranic w godzinach wieczornych. 

 
 
Msze Święte odprawiane będą w każdym dniu pielgrzymki 
  

termin: 10.07 -16.07.2020  

cena: 1550 zł + 90 euro 
 

Cena obejmuje:  
przejazd autokarem LUX z klimatyzacją, rozkładanymi fotelami, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 
6  noclegów w hotelach***,  6 śniadań i 6 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów,  przewodnicy lokalni, opłaty tranzytowe, tour guide system, program zwiedzania jw. 
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