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ODYSEJA ®

Wycieczka (4 dni)
UKRAINA, WYCIECZKA OBJAZDOWA
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, cały rok

Cena: od 660 PLN/os.

Kresy Wschodnie to wyjątkowy rejon na mapie Europy. Na przestrzeni wieków przenikały się tutaj
różne kultury, uwarunkowania polityczne oraz społeczne, które istotnie wpłynęły na losy tego
miejsca. Kresy Wschodnie są bardzo mocno zakorzenione w Polskiej świadomości. Dla wielu
uczestników wycieczki są one związane z ogromnym sentymentem, jako miejsce, w których spędzili
dziecięce lata, z którego wywodzi się ich rodzina czy przyjaciele. Na Kresach Wschodnich urodziło się
wielu wybitnych Polaków, nie tylko Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki, ale także Tadeusz
Kościuszko, Eliza Orzeszkowa, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski czy Stanisław Lem.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Wyjazd i zwiedzanie Lwowa
Około 1.00 w nocy spotykamy się w miejscu zbiórki i wyruszamy w drogę do Lwowa. Noc spędzamy w komfortowym autokarze, w którym bez
przeszkód możemy się wyspać. Do Lwowa docieramy około 13.00 Meldujemy się w hotelu, jemy obiad i wyruszamy na zwiedzanie miasta. Wraz
z przewodnikiem podziwiamy najważniejsze atrakcje miasta, m.in.: Stare Miasto, Cmentarz Łyczakowski, Operę Lwowską, ruiny Wysokiego
Zamku. W godzinach wieczornych wracamy do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 2. Zamek w Trembowli i twierdza w Chocimiu
Po śniadaniu wymeldowujemy się z hotelu i wyruszamy w kierunku Kamieńca Podolskiego. Po drodze zatrzymujemy się Trembowli, gdzie
zwiedzamy zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Budowla ta odegrała ogromną rolę w historii, stawiając skuteczny opór najeźdźcom:
Kozakom, Turkom czy Tatarom. Następnie udajemy się do miejscowości Okopy, zlokalizowanej u nasady cypla między Dniestrem a Zbruczem.
Zwiedzamy tutaj ruiny twierdzy Okopy Świętej Trójcy, założonej przez hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego w 1692 roku. Kolejnym
przystankiem na naszej trasie jest Chocim, gdzie podziwiamy twierdzę, która niegdyś broniła granic Polski.
Z Chocimia wyruszamy w drogę do hotelu, w którym jemy obiadokolację i spędzamy noc.
Dzień 3. Śladami „Ogniem i mieczem” i Słowackiego
Po pożywnym śniadaniu wybieramy się w dalszą drogę. Dojeżdżamy do Kamieńca Podolskiego, w którym zwiedzamy takie zabytki jak: Stare
Miasto, Rynek i Ratusz Polski, Twierdzę Kamieniecką, Katedrę Rzymskokatolicką, Dzielnicę Ormiańską, ruiny baszt i murów obronnych miasta.
Następnie wyruszamy w stronę Wołynia. Zatrzymujemy się w Zbarażu, gdzie podziwiamy twierdzę znaną wszystkim fanom powieści (lub
filmu) „Ogniem i mieczem”. W miejscu, w którym się znajdujemy, przed kilkoma wiekami 15 tysięcy żołnierzy Rzeczpospolitej stanęło do nierównej
walki przeciwko 120 tysiącom najeźdźców. Naszym kolejnym przystankiem jest Krzemieniec, miejscowość zwana Wołyńskimi Atenami. Zwiedzamy
tu m.in.: Liceum Krzemienieckiego, muzeum Juliusza Słowackiego, kościół katolicki pod wezwaniem św. Stanisława, Górę Bony.
Docieramy do hotelu, gdzie czeka na nas kolacja integracyjna, podczas której będziemy mogli pobawić się przy muzyce na żywo. Nocleg.
Dzień 4. Ławra i osada halicko-wołyńska
Po śniadaniu wymeldowujemy się z hotelu i wyruszamy w drogę powrotną. Po drodze zatrzymujemy się w Poczajowie, gdzie
zwiedzamy prawosławną ławrę – najważniejsze sanktuarium na terenie zachodniej Ukrainy. Kolejnym punktem na naszej trasie jest Olesko.
Miejsce to uznawane jest za jedną z najstarszych osad i grodów książąt halicko-wołyńskich. Ich dziedzictwo poznajemy, zwiedzając zamek powstały
na przełomie XVI i XVII wieku. Wyruszamy w drogę do domu. Około północy docieramy na miejsce zbiórki.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa)
w obie strony
 Opłaty drogowe i parkingowe
 Opiekę licencjonowanego pilota
 Usługi przewodnickie w języku polskim
 Zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach z łazienkami w hotelach o standardzie ***
 Wyżywienie HB (3 śniadania i 2 obiadokolacje), kolację integracyjną z muzyką na żywo
 Ubezpieczenie NNW i KL
 Podatek VAT
Cena nie zawiera: dobrowolnych ubezpieczeń Kosztów Rezygnacji i Chorób Przewlekłych, wydatków własnych, ofiar w obiektach sakralnych,
dobrowolnych napiwków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 50PLN/os.)


Inne warianty programu: Beskid Niski, Kraków, Koszyce (Słowacja), Nowy Sącz, Krynica Zdrój, Duża Pętla Bieszczadzka, Łańcut
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

