
UKRAINA ZACHODNIA

Gródek - Rudka - Sambor - S³awsko -Czerniowce - Stryj -
Krzemieniec Podolski - Tarnopol - Wiœniowiec - Poczajów

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 50 
od 16 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

1650 z³ przy grupie min. 40 osobowej 

wycieczka sentymentalna 7-dniowa

Dodatkowy koszty wstêpów do obiektów zwiedzanych ok. 20 euro. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

LWÓW

Dzieñ 1 - godz. 6.00 – wyjazd z Malborka, przejazd przez do Przemyœla na nocleg i obiadokolacjê. 
Przerwa na ew. posi³ek (we w³asnym zakresie).  Zakwaterowanie w hotelu w Przemyœlu. Obiadokolacja i 
nocleg. 
Dzieñ 2 - po œniadaniu w hotelu w Przemyœlu przekraczamy granicê w Moœciskach, przejazd Gródka 
Jagielloñskiego, zwiedzanie koœcio³a pofranciszkañskiego, w którym niegdyœ znajdowa³o siê serce 
W³adys³awa Jagie³³y. Przejazd do Rudek. Odwiedziny krypty Fredrów z miejscem pochówku Aleksandra w 
koœciele parafialnym Wniebowziêcia NMP i przejazd na zwiedzanie w pobliskiej miejscowoœci Pa³acu 
Fredrów. Przejazd do Sambora, zwiedzanie: Ratusz, koœció³ Œciêcia œw. Jana Chrzciciela, klasztor 
Jezuitów. Przejazd do Drohobycza, zwiedzanie: koœció³ œw. Bart³omieja, centrum miasteczka z ratuszem i 
synagog¹, z zewn¹trz dom Brunona Schulza, drewniana cerkiew œw. Jerzego. Krótki pobyt w uzdrowisku 
Truskawiec z degustacj¹ m in. „Naftusi”. Przejazd przez Stryj, Skole do S³awska. Zakwaterowanie w 
pensjonacie, obiadokolacja i nocleg 
Dzieñ 3 - po œniadaniu w S³awsku, przejazd do Stanis³awowa i zwiedzanie: Fara, Ratusz, koœció³ 
niegdyœ ormiañski, czynna synagoga, pomnik A. Mickiewicza. Przejazd do Jaremczy, per³y Karpat 
wschodnich, obejrzymy most kolejowy na Prucie i wodospady. Przejazd do Ko³omyi - centrum 
Huculszczyzny, zwiedzanie: Stare Miasto, muzeum Huculskie. Przejazd do Czerniowiec - stolicy 
pó³nocnej Bukowiny i zwiedzanie centrum miasta w tym Ratusza i Teatru z zewn¹trz oraz Uniwersytetu. 
Zakwaterowanie w hotelu w Czerniowcach, uroczysta kolacja z muzyk¹, „lampk¹ wina”. 
Dzieñ 4 - po œniadaniu w hotelu w Czerniowcach przejazd przez Rarañczê do Zamku w Chocimiu 
(wspania³y widok z twierdzy na Dniestr). Przejazd przez ¯waniec do Okopów œw. Trójcy, most graniczny 
do 1939 r. Przejazd do Kamieñca Podolskiego i zwiedzanie: Stare miasto: Wietrzna Brama, Baszta 
Batorego, Polska Brama, katedra œw. Piotra i Paw³a, Polski Rynek, Twierdza - Stary Zamek, Nowy 
Zamek. Obiadokolacja z muzyk¹ i nocleg w Kamieniu Podolskim. 
Dzieñ 5 - po œniadaniu przejazd do Krzemieñca - miasta Juliusza S³owackiego. Po drodze zwiedzanie 
ruin twierdzy w Skale Podolskiej nad Zbruczem, Jaz³owca z twierdz¹ i pa³acem a obecnie znów siedzib¹ 
sióstr Niepokalanek, w Trembowli, ruin zamku. W Tarnopolu Zamku i Zespo³u Klasztornego Dominikanów, 
cerkwi Narodzenia Pañskiego. W Zbara¿u zwiedzanie zamku (s³ynnego z obrony opisanej przez H. 
Sienkiewicza), w Wiœniowcu - Pa³ac Wiœniowieckich - Mniszchów z XVIII wieku. W Krzemieñcu 
zwiedzanie: Góra Bony, Grób Salomei S³owackiej Becu, koœció³ parafialny œw. Stanis³awa z pomnikiem 
poety, liceum krzemienieckie. Obiadokolacja z nocleg w Krzemieñcu. 
Dzieñ 6 - po œniadaniu dokoñczenie zwiedzania z dnia poprzedniego. Przejazd do Poczajowa, tzw. 
"Czêstochowy" prawos³awia. Zwiedzanie Zespo³u Soboru Uspieñskiego. Nastêpnie przejazd do 
Podhorców i Oleska. Zwiedzanie zamku, w którym urodzi³ siê król Jan III Sobieski. Po przyjeŸdzie do 
Lwowa zwiedzania miasta: Katedra œw. Jura, Uniwersytet, Ossolineum, katedra £aciñska, kaplica 
Boimów, katedra Ormiañska. Pomnik A. Mickiewicza, Teatr Wielki. Uroczysta obiadokolacja w hotelu pod 
Lwowem z muzyk¹ na ¿ywo, nocleg.  
Dzieñ 7- po œniadaniu ci¹g dalszy zwiedzania Lwowa: Cmentarz £yczakowski, Orl¹t Lwowskich. 
Przejazd do Polski przez ¯ó³kiew i przejœcie graniczne w Rawie Ruskiej. Kolacja w Polsce. Planowany 
przyjazd Malborka w godzinach nocnych. 

- przejazd komfortowym autokarem (klima, wc, video, cafebar) 
- 1 nocleg w Przemyœlu 
- 5 noclegów na Ukrainie w pok. 2-3 osobowych z ³azienkami (2/3 osobowych) 
- 6 œniadañ i obiadokolacji, w tym 2 uroczyste przy muzyce 
- kolacja w Polsce podczas drogi powrotnej 
- opieka pilota przewodnika przez ca³y czas wycieczki 
- przewodników miejscowych 
- ubezpieczenie podró¿y 
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