
                                                                                                                                                  

 PIELGRZYMKA           
            WSCHODNIE  RUBIEŻE  POLSKI   z  wizytą w LWOWIE i okolicach 

 

TERMIN: 14-19.06.2019  
 

 LUBELSZCZYZNA  jest malowniczą  krainą pofałdowanych pagórków lessowych i unikatowych, w tej części kraju, jezior Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego.  Okolica wyróżnia się pieknem krajobrazów i specyficzną atmosferą, w której  pobrzmiewają echa radosnych 

pieśni  
chasydów i i gmin żydowskich miasteczek, zamilkłych nagle i na zawsze. Pozostały po nich kamienne pamiatki : synagogi, mykwy i kirkuty. 

Kresy Rzeczpospolitej - zapraszamy na dawne Kresy Rzeczpospolitej, na zieloną Ukrainę, niegdyś... „mlekiem i 

miodem płynącą...”. Odwiedzając historyczne miejsca, oddamy hołd  naszym wielkim rodakom.  
Kresy to nierozerwalna część historii Polski, w której tkwią odwieczne elementy naszej tradycji politycznej i kulturalnej. Kresy  

to również obszar naszej polskiej tradycji historycznej.  

Lwów -  fascynujące miasto, perła architektury renesansu i baroku europejskiego. Jeden z najpiękniejszych na świecie – 

Cmentarz Łyczakowski i przylegający do niego Cmentarz Orląt.  
....bo gdybym się kiedyś  urodzić miał znów,  to tylko we Lwowie.  

 

KAZIMIERZ  DOLNY  -  ZAMOŚĆ -  ROZTOCZE    LWÓW i ZŁOTA PODKOWA ( UKRAINA )  -   LUBLIN  
 

DZIEŃ  1  / 550 km  ( do Kazimierza/400 km, Kazimierz -Zamość/150 km) 
Godz. 5.45 - Zbiórka pielgrzymów  w miejscu uzgodnionym z organizatorem.  
Godz. 6.00 - wyjazd z Orzechowa i przejazd do KAZIMIERZA DOLNEGO - miasta nazywanego  małym Gdańskiem. 

Kazimierz to mekka kulturalna, a zarazem miejsce wypoczynku wielu znanych artystów. 

Miasto przyciąga swoim urokiem i na ulicy lub w kawiarni można tu spotkać aktorską 

lub literacką sławę. Kazimierz,  niewielkie miasto, ale dzięki swej bogatej historii, 

obfituje w liczne interesujące zabytki architektury zarówno sakralnej, jak i świeckiej.  

Zwiedzanie miasta (którego zespół zabytkowy został uznany za pomnik historii  8 

września 1994 roku) : Wzgórze Zamkowe - ruiny zamku z  XIV – XVI w. , oryginalna 

zabudowa Rynku ze  studnią, zabytkowe kamienice – min. Kamienica Biała, Kamienica 

pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Kamienica Celejowska, kościół farny św. Jana 

Chrzciciela i św. Bartłomieja – zbudowany w latach 1586–1589, drewniane domy z 

XVIII i XIX w. , spichlerze,  Dzwonnica odbudowana w XVIII wieku, mieszcząca dziś 

Muzeum Sztuki Złotniczej z bogatymi zbiorami m.in. judaików, ceremonialnych sreber 

katolickich, sreber stołowych, kolekcją biżuterii, synagoga.  
Ok. godz. 19.30 - Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
DZIEŃ  2   / 125 km 
Śniadanie. Przejazd  do ZAMOŚCIA,  "perły architektury Renesansu”,   nazywanego Padwą Północy, miasta umieszczonego 

na światowej liście dziedzictwa UNESCO.  Zwiedzanie : regularny Rynek Wielki o wymiarach 100 × 100 m z ratuszem  i tzw. 

kamienicami ormiańskimi, a także fragmenty umocnień obronnych, bramy miejskie, Katedra, Pałac i Akademia Zamoyskich.  
Przejazd  na teren  ROZTOCZA  i  zwiedzanie: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec  z zespołem kościoła św. Jana Nepomucena  

„Na Wyspie” z XVIII-XX  i z okazałą roślinnością, Górecko  Kościelne, Gorajec z drewnianą cerkwią z XVI w., 

Krasnobród z perłą jaką jest Sanktuarium Maryjne. Barokowy zespół klasztorny dominikanów wraz z Kościołem pw. 

Nawiedzenia Najświętszej M. Panny, wybudowany w latach 1690-1699, został ufundowany przez Marysieńkę Sobieską jako 

wotum wdzięczności za uzdrowienie. Krasnobród to ponadregionalny ośrodek kultu religijnego. W zabudowaniach klasztoru 

mieści się Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej.  Msza św.  dla  pielgrzymów.  
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.                                     
DZIEŃ   3 /15 
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na Ukrainę. 

Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej.  
Na trasie zwiedzanie  ŻÓŁKWI ( zwiedzanie uzależnione jest  od czasu przekroczenia 

granicy) – miasta założonego przez hetmana koronnego St. Żółkiewskiego :  Zamek, Rynek 

z arkadowymi kamienicami, Ratusz, kolegiata Św. Wawrzyńca z kryptami rodziny 

założycieli.  Msza święta                                                        
Przejazd do LWOWA  i zwiedzania miasta: , Katedra św. Jury, Kaplica Boimów, Pałac 

Lubomirskich, Wysoki Zamek, Kościół i Klasztor Dominikanów, Opera Lwowska, Katedra 

Ormiańska,, Cerkiew Zaśnięcia NMP, Hotel "George", Aleja Wolności z pomnikiem Adama 

Mickiewicza.   
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg          
 



                                                                                                                                                  

DZIEŃ 4 Lwów Śniadanie. Przejazd na  Cmentarz Łyczakowski (spoczywa tu m.in. M. Konopnicka, G. Zapolska)  i 

odrestaurowany Cmentarz Orląt Lwowskich.   Dalsze zwiedzanie miasta : Katedra Wniebowzięcia NMP., Msza święta, 

budynek dwroca kolejowego - przepiękna secesja lwowska, pałac Sapiehów, budynek Ossolineum, najstarsza lwowska Apteka 

- Muzeum, Hotel "George", klasztor kościół Bernardynów, Park Kościuszki ( obecnie Iwana Franki – dawny Ogród Jezuicki), 

Cerkiew Wołoska.  
 Śniadanie. Przejazd na  Cmentarz Łyczakowski (spoczywa tu m.in. M. Konopnicka, G. Zapolska)  i odrestaurowany 

Cmentarz Orląt Lwowskich.   Dalsze zwiedzanie miasta : Katedra Wniebowzięcia NMP., Msza święta, budynek dwroca 

kolejowego - przepiękna secesja lwowska, pałac Sapiehów, budynek Ossolineum, najstarsza lwowska Apteka - Muzeum, Hotel 

"George", klasztor kościół Bernardynów, Park Kościuszki ( obecnie Iwana Franki – dawny Ogród Jezuicki), Cerkiew Wołoska.  
Powrót   do hotelu,  obiadokolacja  i nocleg.                                                                     

DZIEŃ 5   / 175 km                                                                      
Śniadanie. Wyjazd na Wołyń. Przejazd do  OLESKA.  Zwiedzanie zamku - To jedna 

z najstarszych tego typu budowli na terenie obecnej Ukrainy, o ile nie najstarsza. 

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą bowiem z 1327 roku. Mury zamku w Olesku 

były świadkami przyjścia na świat aż dwóch polskich królów – Jana III Sobieskiego i 

Michała Korybuta Wiśniowieckiego. pomnik armii konnej S. Budionnego.  
Przejazd do PODHORCE i zwiedzanie pałacu-fortecy Koniecpolskich i Rzewuskich 

-przepięknej budowli z otaczającym ją parkiem i ogrodem we włoskim stylu z 

grotami, posągami, fontannami, rozłożonym na kilku poziomach, kościół św. Józefa, 

park krajobrazowy, dawna karczma (zajazd hetmański), klasztor bazylianów z 

cerkwią św. Onufrego na Pleśnisku, grodzisko.  
Przejazd do ZŁOCZOWA. Zwiedzanie  zamku  z bastionami fundacji Jakuba Sobieskiego. „Forteczka”, bo tak wyrażał się o 

tym zamku król Jan III Sobieski, była jedną z jego ulubionych posiadłości. To tutaj najchętniej przygotowywał się do bitew, 

opracowując strategię i kompletując osprzęt. 
Powrót do Lwowa. Obiadokolacja. Nocleg.    
 

DZIEŃ   6  / 660 km   
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.  Wyjazd w drogę powrotną do Polski.  
Wyjazd  w kierunku granicy.  Przekroczenie granicy ukraińsko – polskiej.   
Przyjazd  do  LUBLINA - miasta przez które przebiega Lubelska Droga św. Jakuba. Wartościowa architektura Lublina 

skupia się przede wszystkim na obszarze Starego Miasta. To z jednej strony zabytkowe kamienice, ale i architektura kościelna. 

Budowle sakralne tego obszaru prezentują okresy stylowe od gotyku do baroku. Zwiedzanie miasta: m.in. neostylowy Zamek 

Królewski z kaplicą Św. Trójcy,  Brama Krakowska, gotycka baszta obronna, Rynek ze starym Ratuszem, Kamienice, 

Archikatedra, Bazylika i Klasztor Dominikanów, Pałac Czartoryskich i Lubomirskich. 
Przyjazd do miejsca wsiadania w późnych godzinach  nocnych. 
 

Uwaga : Program zwiedzania jest uzalezniony od warunków lokalnych. O kolejności realizacji poszczególnych 

punktów programu decyduje pilot w uzgodnieniu z opiekunem duchowym. 
  

CENA PIELGRZYMKI:     1.200,00 zł / os.                       
          

CENA  OBEJMUJE:   
 przejazd autokarem o podwyższonym standardzie z pełnym wyposażeniem : uchylne siedzenia,  klimatyzacja,  caffe- 

bar,  toaleta ,  odtwarzacz  CD i DVD, 
 2 noclegi   w  hotelu  ***/**  w   Zamościu  w  pokojach 2 - 3 osobowych  z łazienką, 
 1 nocleg w  hotelu ***/**  w  Lwowie lub okolicach , 
  2 noclegi w  hotelu ***/**  w  Sanoku  lub okolicach , 
 wyżywienie : 5 śniadań  i 5 obiadokolacji (  napoje do obiadokolacji  płatne dodatkowo we własnym zakresie ), 
 opiekę  pilota na całej trasie;   pilot nie jest przewodnikiem , jedynie udziela informacji turystycznej, 
  obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny TFG  
 ubezpieczenie  grupowe "SIGNAL IDUNA " od kosztów  leczenia KL i nastepstw  nieszczęśliwych wypadków NNW 

UWAGI  !   
 Kalkulacja została sporządzona w oparciu o ceny z dnia 20.10.2018 r. W przypadku znacznych podwyżek kursu EUR, 

cen usług i kosztów transportowych oraz elementów kalkulacji od nas niezależnych, cena może ulec zmianie. 
 Dopłata do pokoju 1 osobowego  wynosi  280,00 PLN 
 Na bilety wstępu, opłatę przewodników lokalnych, wjazdy do miast oraz sprzęt audio–giude, city -tax należy 

zabezpieczyć   200,00  PLN  (ceny obowiązujące na dzień  01.10.2017 r.) - płatne  pilotowi   i do rozliczenia 

przez pilota. 
 Każdy z uczestników  pielgrzymki musi posiadać ważny  PASZPORT.  


