
 

ŚWIĘTY KRZYŻ- KODEŃ-  
LWÓW- KAMIENIEĆ PODOLSKI 

 

26.06- 01.07.2018 
 
 
1 dzień  wyjazd z miejsca zbiórki- Kędzierzyn Koźle 
  ŚWIĘTY KRZYŻ- sanktuarium Relikwii św. Krzyża ojców Oblatów 
  obiadokolacja i nocleg w Kodniu 
2 dzień  śniadanie 
  KODEŃ-  Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia 

ŻÓŁKIEW- miasto założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, ulubiona 
rezydencja króla Jana III Sobieskiego - kolegiata św. Wawrzyńca, zamek Jana III 
Sobieskiego, rynek z ratuszem 
obiadokolacja i nocleg we Lwowie 

3 dzień  śniadanie 
  LWÓW- Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, Katedra Św. Jury,  
   Kościół Św. Elżbiety, Politechnika Lwowska, Wysoki Zamek - panorama miasta, Starówka, 
  Arsenał Miejski i Królewski,  Baszta  Prochowa, Cerkiew Wołoska, Kościół Dominikanów, 
  Rynek Lwowski, Katedra Ormiańska, , Katedra Łacińska z Kaplicą Boimów,     
  Pomnik Mickiewicza.  
  Obiadokolacja i nocleg we Lwowie. 
4 dzień  śniadanie 

 OLESKO – zamek Sobieskich (miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego), klasztor oo. 
Kapucynów 
PODHORCE – zamek Koniecpolskich i Rzewuskich 
ZŁOCZÓW – zamek Sobieskich, kościół parafialny (ob. cerkiew Zmartwychwstania) 
ZBARAŻ – miasto, słynne z bohaterskiej obrony w 1649 r. (m.in. zamek, kościół św. 
Antoniego – z zewnątrz) 
 obiadokolacja i nocleg  w Tarnopolu 

5 dzień  śniadanie 
 KAMIENIEC PODOLSKI – największa twierdza Kresów Rzeczypospolitej (m.in. Stary i 
Nowy Zamek, Katedra pw. Św. Piotra i Pawła, Brama Batorego, most turecki,  
kościół pw. Św. Mikołaja  
CHOCIM – miejsce dwóch wielkich bitew z Turkami (1621 r. i 1673 r.), twierdza  

  OKOPY ŚW. TRÓJCY – twierdza powstała w 1692 r. u ujścia Zbrucza do Dniestru 
(w okresie międzywojennym najdalej na wschód wysunięty fragment Polski, gdzie 
zbiegały się granice: polska, radziecka i rumuńska) 
 obiadokolacja i nocleg w okolicach Czortkowa 

6 dzień  śniadanie 
  BUCZACZ- zamek, stary ratusz, cerkiew obronna św. Mikołaja 
  powrót na miejsce zbiórki- Kędzierzyn Koźle 
 
 
 
 
 
 



 

 
CENA  1380+ 20 EUR obejmuje: 
 
 - przejazdy autokarem (klimatyzacja, DVD,  napoje za zł,-) 
 - 5 noclegów 
 - 5 śniadań 
 - 5 obiadokolacje  
 - ubezpieczenie NNW, KL, OC 
 - opiekę pilota  
 - polskojęzycznego przewodnika we Lwowie 
 - bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
 - system audio guide 
  
* za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów wymienionych       
w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji grupie 
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
*** z przyczyn niezależnych od organizatora, BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu 
**** kwota 20 euro jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu      


