
ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia . EDUCATION .
Wynajem autokarów – busy  ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
 Tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; Alma@tbg.net.pl

W YCIECZKA OBJAZDOW A 
SZLAKIEM BOHATERÓW 

„OGNIEM I MIECZEM”
1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. przekroczenie granicy pa stwa

(formalno ci ok. 2 godz. + przesuni cie zegarków o 1 godzin  do przodu). Przyjazd do Lwowa,

spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie objazdowe po Lwowie: Cmentarz yczakowski, Wysoki

Zamek: góra Zamkowa, ruiny Starej Twierdzy, Panorama miasta: Cerkiew w. Miko aja, Pomnik

I. Fedorowa, Cerkiew w. Piotra i Paw a, Katedra w. Jura, Cerkiew w. Olgi – El biety. Spacer

centraln  cz ci  miasta, Opera, Pomnik , A. Mickiewicza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,

obiadokolacja, nocleg.

2 DZIE : niadanie. Wycieczka objazdowa: Lwów – Stanis awów (budynek dawnej fary parafialnej z XVII w, ko ció  Jezuitów – obecnie katedra

grekokatolicka, ko ció  ormia ski z XVIII w, Ratusz, Planty) – Buczacz (ko ció  parafialny rzymskokatolicki (1739), Ratusz i zespó  cerkwi Bazylianów

(1721) – Jaz owiec ( ruiny zamku) – Zaleszczyki (ko ció  pw. w. Stanis awa, Pa ac Poniatowskich z ko ca XVII w , Willa Pi sudskiego, budynek

„Soko a” z kwadratow  wie  – Czerniowce . Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIE : niadanie. Czerniowce ( cerkwie drewniane z XVII i XVIII w, Synagoga Tempel, gmach zespo u architektonicznego uniwersytetu w

Czerniowcach, budynek teatru, ko ció  ormia skokatolicki, ratusz, zabytkowy dworzec, - Chocim i Okopy Trójcy w. (Twierdza) – Kamieniec

Podolski (Katedra w. w. Piotra i Paw a, Brama Batorego,  zwiedzanie Twierdzy, Katedra, Rynek) – Czerniowce -  obiadokolacja, nocleg.

4 DZIE : niadanie. Czerniowce - Zaleszczyki – Czortków (ruiny zamku czortkowskiego, ko ció  rzymskokatolicki pw. w. Stanis awa w

Czortkowie) – Trembowla (ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, ruiny obronnego monasteru bazylianów), Tarnopol (by y ko ció  Dominikanów,

obecnie katedra greckokatolicka, Zamek tarnopolski) – Zbara  (Zamek Zbaraskich z 1626 roku, Pomnik Mickiewicza z 1898 r.)  – Z oczów (zamek

Sobieskich, XVI wieku ,figura w. Jana, cerkiew unicka w. Miko aja, I w., ko ció Bernardynów, dawny ko ció Pijarów, synagoga wybudowana przez

Jakuba Sobieskiego, Kaplica Poleg ych Bohaterów – Lwów. Obiadokolacja. Powrót do Polski.

Termin: 26.04 – 29.04.2012 r. 10.05. – 13.05.2012r.  01.06.-04.06.2012 r. 

CENA: 790 z . /os. 

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu **/***
Wy ywienie: 3 niadania i  4 obiadokolacje
Opiek  pilota podczas trasy przejazdu
Us ugi przewodnika w j zyku polskim
Przejazd autokarem zachodnim ( barek, wc, klimatyzacja, video)
Ubezpieczenie /KL, NNW, baga /
Op aty graniczne, parkingi. 

Dodatkowe informacje: 
Istnieje mo liwo  zorganizowania we Lwowie wieczorku regionalnego z muzyk  na ywo za dodatkow  odp atno ci .

Informacje praktyczne:
- przy przekroczeniu granicy polsko – ukrai skiej wymagany jest paszport wa ny min. 6 miesi cy od daty zako czenia imprezy.
- do wi ty  prawos awnych (Poczajów) nale y zabra  odpowiedni strój: nakrycie g owy i d uga spódnica (Panie) oraz d ugie spodnie (Panowie).
- Kurs walut: 1 PLN = ok. 2,5 UAH (mo na wymieni  na granicy lub we Lwowie). Na dalsz  tras  proponujemy zabra  Euro lub dolary. 1 EUR – ok.
10,50 UAH, 1 USD – ok. 7,80 UAH 
- Przyk adowe ceny: obiad – od 20 z  ,kawa, herbata – od 2 z , woda 0,5 l – od 1,5 z
- Pogoda na Ukrainie Zachodniej – podobna jak w Polsce, sugerujemy zabra  wygodne buty oraz kurtk  przeciwdeszczow .

UWAGA! Poszczególne punkty programu mog  ulec zamianie lub przesuni ciu z przyczyn niezale nych od organizatora. Cena nie zawiera biletów
wst pu do zwiedzanych obiektów. Cena biletów wst pu – ok. 100 z . Kalkulacja w/w imprezy przy grupie licz cej minimum 40 osób.
* Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.
* Wycieczka zostanie zrealizowana przy zg oszeniu si  min. 40 osób na 14 dni przed rozpocz ciem imprezy.


