
Ukraina wita Was! - Program podróży

Dzień 1: Lublin - Łuck - Równe. Nocleg w Równym
Łuck: zwiedzanie zamku, Luterańśkiej cerkwi, domu architekta Hołowacza.
Klewań : tunel miłości (unikalny zabytek przyrody) i zamek w Klewaniu
Równe : spacer i zakwaterowanie się w hotelu
W tym dniu możliwe jest niezastosowanie się do programu (zależy od tego, jak długo zajmie 
przejście graniczne)

Dzień 2: Równe - Ostrog - Nowogród Wołyński - Żytomierz
śniadanie
Równe: zwiedzanie unikalnego muzeum bursztynu
Ostrog: Ostrodzka akademia, zamek Ostrodzki
Żytomierz: nocleg w Żytomierzu.
obiadokolacja
hotel 

Dzień 3: Żytomierz - Berdyczów - Winnica
śniadanie
Żytomierz: park Góra Zamkowa, zwiedzanie cerkwi w Żytomierzu, muzeum astronautyki.  
Berdyczów: klasztor karmelitów bosych
Winnica: zwiedzanie wokalnej fontanny Roszen, spacer rzeką na statku. 
obiadokolacja
hotel 

Dzień 4: Winnica - Kamianiec-Podolski
Winnica: Park przyjaźni narodów, Polski cmentarz, spacer miastem. 
Przejazd w Kamianiec-Podolski. 
Kamianiec - Podolski: wycieczka do zamku, spacer miastem wieczorowym. 
obiadokolacja
Nocleg w mieście. 

Dzień 5: Kamienieс-Podolski - Bakota – Ustia 
śniadanie
Ustja: wycieczka rzeką Dniestr na statku.
Bakota: piękny Dniestrzański kanion z dużą zatoką
Impreza na przyrodzie z szaszlykiem.
obiadokolacja(lekka zupa - po szaszłyku) 
Nocleg w mieście. 

Dzień 6: Kamieniec-Podolski - Chocim- Czortkow - Lwów
śniadanie
Chocim: zwiedzanie średniowiecznej twierdzy. 
Czortkow: centrum miasteczka i jego cerkwie. 
Tarnopol: ukraińska obiadokolacja obok Tarnopola. 
Złoczów : jeśli będzie czas krótko zatrzymamy się, żeby obejrzeć miasto. 
Zakwaterowanie we Lwowie po 21.00 w hotelu George.



Dzień 7: Lwów - oględziny miasta - Cmentarz Łyczakowski - Teatr opery ( zależy od dnia w 
którym będzie program) 
śniadanie
Oględziny miasta: z polskim przewodnikiem pospacerujemy ciekawymi ulicami i zobaczymy 
ciekawe miejsca. 
Po tym wyruszymy na Cmentarz Łyczakowski, a po nim będzie wolny czas. 
Zwiedzimy teatr opery. Po tym dla was w hotelu będzie zorganizowana pożegnalna kolacja. 

Dzień 8: 
śniadanie
Odjazd

Koszt - 380 euro/osoba przy grupie od 30 osób. Plus koszty autokaru
obejmuje:
- Noclegi : pokoje 2,3 os.
- wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji
- opieka pilota-przewodnika(2 osoby), przewodnicy miejscowy (niektóre mówiący w j. 
polskim)
- Bilety wstępu do obiektów odwiedzania
- rozmaite wydarzenia: piknik nad brzegiem Dniestra, pożegnalna kolacja w Lwowie
- podróże na statkach w Winnicy i po Dniestrze
- wycieczki wieczorowe


