7 DNIoWA wYcIEczKA NA UKRAINĘ
Śwt^ł,pczENIA:

przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, uchvlne siedzenia, DVD)
zakwaterowanie: hotele ** i ***
rł,yzyrvienie: 6 x śniadanie, 5 x obierdokolacja, 1 x bankiet, 1 x obiad
bilety wstępu*
opieka pilota
r przewodnik na Ukrainie i Polsce
'r
ubezpteczenie: KL- 10 tys.€ , 5 tys. PLN, 2o0 € - bagaż
r opłata ekologiczna, drogorł'a i ubezpieczenie na Ukrairrie
r
r
r
/
'r

TERMIN I5-2I.O4.2OI2
PROGRAM:
1 dzień: L5.o4.2oL2
_ zbtorka t wyjazd z Leszna, Lublin (Krakowskie Przedmiescie, Kościół
DominikanÓw'
Piac po Farze, Katedra, Rynek) . Zamość (Ryr-rek,Ratusz' Kolegiata
Zamoj ska, dzrelntca zydowska),
- zakwaterowanie, obiadokolacj a, nocleg
2 dzień: 1'6.o4.2oL2
- Śniadanie. Lwów: Rynek, Ratusz, katedra rzymskokatolicka" i orrnianska",
Kaplica Boimów*, opera*,Wały Hetmanskie, cerkiew Sw. Jura,
Cmentarz Łyczakowski i orląt Lwowskicho, Panorama h4iasta z Wysokiego
Zamkw
- obiadokolacja, nocleg
3 dzień: 17.o4.2ol2
. śniadanie.olesko*. zarnek, gdzie urodzIł'się Jan III Sobieski i Michał
Korybut WiŚniowiecki, Podhorce* - zarnek Koniecpolskich, Foczajów*
(największy osrodek kultu maryjnego na Ukrainie) , Krzernienic- koŚcioł
Swiętego Stanisława
- zakwaterowanie,
- bankiet z n;ruzvka.
- nocieg
4 dzieńl ta.o4.2ol2
- Śniadanie. Krzemieniec (Domek Słowackiego*,Gora Bony*, dawne Liceurn
Wołynsftie),Zbaraż* (zamek. koscioł Srł,iętegoAntoniego), Trernbowia( zanlek
K. Wielkiego*),Skala Podolska( ruiny zarnku Lanckoronskich)
- przyjazd do hotelu, zakw'aterowanie,
- obiadokolacja, nocleg
5 dzień: L9.o4.2oL2
- Śniadanie. Kamieniec Podolski (zarrl'ek*,Stare Miasto, Katedra, koŚciÓł
SwiętegoMikołaja, Brama Batorego, Most Turecki' ruiny katedry
ormianskiej)

Chocinr* (twierdza), okopy Sw.
Ukrainie),
- obiadokolacja, nocleg

Trójcy (najpiękniejsza panorama na

6 dzieńz 2a.o4.2ot2
- Śniadanie. tsuczacz (KoŚcioł Matki Boskiej Szkaplerznej, ratusZ, rulny
zamku), Jazłowiec (klasztor Sióstr Niepokalanek); Stanisławów(
Ratusz, Fara, katedra Greckokatoiicka Zmartwychrvstania, kościoł
jezuitÓw, koŚciÓł ormianski)
- powrót Lr,vowa
- obiadokolacja, nocleg
7 dzien: 2L.O4.fOl2
_ Śniadanie. iółkiew( zamek ŻoŁktewskich, kolegiata Srł'.Wau'rzyrlca.
ratusz, Brarra krakou.'ska t Zwterryniecka)
- obiad w Polsce
- przyj?Zd do miejsca w1'jazduokoło godz. 23.0o
Cena: 1 219'oo zł'/os. przy 40 osobach płacących

UWAGA!!!
1. W Poczajowie każda Pani musi mieć długą spodnicę i chustkę na głorłlie
2. Wybierając się na Ukrainę każdy musi miec ważny paszport.
3' Hotele Są naprawdę dobre , czyste tbezpteczne'
4. Warto kupic Super na1ewki , cukierki i czekolady firmy,,Sl,ł,itoCZ'',kawę
r ozpuszczalną,,Gałka,,, alkohol,, H ortica'', koniak,,Zakarpacki'', kwas
chlebowy - dla smakoszy słoninkę z paprykąlub z czosnkiem
5' Sprobować: zupę ,,Soljanka',' barszcz :ukralnski, pterożkt, czybureki,
czanacT-ty
B. We Lwowie NIE MOWIMY po rosyjsku.
9. Wystrzegamy slę złodztet t żebrakÓw.
10 oborłliązkowo z Krzemtenca przywozimy krzemien.
1 1' obowtązkowo kupujemy w aptece nalewkę: Wigor :o)

Wpłaty naleĘ dokonać przelewemna konto
SekretariatuR.olnictv,aNSZZ ',So1idainośc''
ul. Prochorvnia25a,64-100Leszno
BZ WEK S.A. I O/Leszno Nr 36 1090 tf15 000000060802 3748
.
-

Ł rata do dnia 31 styczniaf&1fr. - 5s0,00zt
fi rata pozostałość
do dnia 10 rmarcaf8L2r"

