
Ramowy Plan wycieczki na Ukrainę 2017

30 czerwca – piątek
Wyjazd do Szczecina na pociąg relacji Szczecin-Przemyśl /kuszetki

1 lipca – sobota
Przejazd z Przemyśla do Lwowa, wieczorny spacer, obiadokolacja, nocleg

2 lipca – niedziela
Zwiedzanie z przewodnikiem miasta Lwowa, czas wolny, obiadokolacja, nocleg

 3 lipca – poniedziałek
Przejazd do Trembowli, obejrzymy pomnik Marii Chrzanowskiej, ruiny zamku Kazimierzowskiego, 
piękny widok na miasto i okolice, obronny klasztor Karmelitów, katolicki kościół parafialny św. 
Piotra i Pawła, spacer główną alejką po cmentarzu. Później jedziemy do Tarnopola i Czortkowa z 
ruinami zamku Czartoryskich i neogotyckim kościołem św. Stanisława. Postój w Skale Podolskiej z 
ruinami zamku Lanckorońskich z XIV-XVII w. i pałacu Tarlow. Przyjazd do Kamieńca Podolskiego, 
obiadokolacja, nocleg u oo. Paulinów.

4 lipca – wtorek
Przed południem zwiedzanie Kamieńca Podolskiego, obejrzenie fortyfikacji w jarze Smotrycza, 
odwiedzenie katedry Piotra i Pawła, klasztoru Dominikanów i wnętrza największej  twierdzy na 
Kresach Rzeczypospolitej, po południu wyjazd do Bakoty, rejs statkiem, tez możemy zobaczyć 
Kitajgrod, możne coś więcej np. spotkanie z Polakami wspólny grill barani?

5 lipca - środa
Wyjazd do Chocimia nad Dniestrem, gdzie zwiedzimy twierdzę z XIII-XVII w. Po drodze krotki 
postój przy ruinach w Zwancu i w Okopach św. Trójcy, może by tak się wybrać do Kudryniec 
pieszo jarem Zbrucza, wzdłuż rzeki przejazd do Zaleszczyk, barokowy kościół św. Stanisława. 
Zakwaterowanie i nocleg u Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, obiadokolacja, nocleg

6 lipca – czwartek
Pobyt w Jazłowcu, zwiedzanie sanktuarium MB Jazłowieckiej w Pałacu Poniatowskich, krypty 
Niepokalanek i renesansowego kościoła Dominikanów, spacer po mieście. Przejazd do  Buczacza 
słynącego z najładniejszego na Kresach Ratusza. Obejrzymy kościół św. Stanisława, klasztor 
Bazylianów, barokowy kościół farny Wniebowzięcia Bogurodzicy, odwiedzamy cmentarz. 
Obiadokolacja, nocleg w Jazłowcu u Sióstr Niepokalanek.

7 lipca - piątek
Przejazd do Lwowa przez Stanisławów, spacer i zwiedzanie. Obiadokolacja, nocleg.

8 lipca - sobota
Po śniadaniu dla chętnych fakultatywne zwiedzanie Lwowa, czas wolny, zakupy, uroczysta kolacja 
pożegnalna z Kapelą Lwowską w polskiej restauracji.

9 lipca - niedziela
Wyjazd do Przemyśla na pociąg do Szczecina.

Podczas trwania wycieczki planujemy  spotkania z Polakami i przedstawicielami organizacji 
polskich, odwiedzanie polskich cmentarzy. W zależności od pogody i aktualnego stanu dróg 
zastrzegamy sobie zmiany programowe.


