
WOŁYŃ TO TEŻ ZIEMIA ŚWIĘTA…
09-11.11.2019

Wołyń  –  historia  krwią  pisana!  Wycieczka  objazdowa  po  Wołyniu.  Przejedziemy
szlakiem  męczeństwa  i  chwały  polskiej.  Zobaczymy  m.in.  Włodzimierz  Wołyński  -
dawną stolicę Księstwa Włodzimierskiego,  zamek Lubarta w Łucku. Ponadto oddamy
cześć wszystkim pomordowanym Polakom podczas rzezi wołyńskiej. 

1 dzień – 09/11/2019 
Wyjazd Jasła – godz.  3:00, Krosna – godz.  3:30, Sanoka – godz.  4:15.  Przejazd do  Żółkwi  – spacer
uliczkami,  zobaczenie:  kolegiaty  św.  Wawrzyńca,  kamieniczki  w  rynku,  kościóła  Dominikanów,
Synagogi. Pierwszym przystankiem po ukraińskiej stronie jest Włodzimierz Wołyński - dawna stolicy
Księstwa Włodzimierskiego.  Pośród cerkwi  i  kościołów Włodzimierza główną pamiątkę historyczną
miasta  stanowi  Sobór  Uspienski  –jedyny  na  Wołyniu  ocalały  zabytek  architektury  staroruskiej.  W
nieodległym  Zimnym zwiedzimy monastyr Zaśnięcia Matki Boskiej, wczesnośredniowieczną fundację
Włodzimierza Wielkiego.  Przejazd do hotelu w Łucku. Obiadokolacja i nocleg. 

2 dzień – 10/11/2019
Śniadanie.  Zwiedzanie  zabytków  Łucka.  Miasto  było  drugą  stolica  księstwa  Wołyńskiego.  Tutaj  
w  potężnym  zamku  Luberta,  odbył  się  w  1429  roku  zjazd  monarchów  europejskich.  W  Łucku
znajdowała  się  najliczniejsza  gmina  żydowska  na  Wołyniu,  liczna  wspólnota  karaimów  oraz
ewangeliccy  osadnicy  niemieccy.  Każda  z  narodowości  i  religii  zostawiła  w  mieście  ślady,  pośród
których  szczególnie  warte  są  uwagi  zamek  Luberta  oraz  katolicka  katedra św.  Piotra  i  Pawła oraz
obronna, renesansowa synagoga. Wyjazd w okolice Łucka. Postój w miejscowości  Pavlivka (Poryck) -
gdzie  znajdują  się  mogiły  Polaków  –  ofiar  mordu  dokonanego  w  miasteczku  przez  nacjonalistów
ukraińskich w 1943 roku oraz pomnik odsłonięty w 60 rocznicę rzezi wołyńskiej przez prezydentów
Kaczyńskiego  i  Kuczmę.  Przejazd  do  znanego  z  bitwy  Beresteczka 
i  pobliskiego  rezerwatu  historycznego  "Kozackie  mogiły",  jednej  z  najważniejszych  pamiątek
historycznych dawnej Kozaczyzny i symbolu ukraińskiej świadomości narodowej na Wołyniu. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień – 11/11/2019
Śniadania. Wyjazd do  Ołyki – byłej stolicy ordynacji Radziwiłłów. Do naszych czasów zachowało się
kilka  zdewastowanych  pamiątek  historycznych,  pośród  których  dominują  pałac  Radziwiłłów  
i kolegiata św. Trójcy, uważana za jeden najpiękniejszych kościołów barokowych na Kresach. Przejazd
do Dubna - zwiedzanie zamku z pałacem Lubomirskich. Wyjazd do Polski. Na trasie obiad. Powrót do
miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfj-uRx-PWAhVlJJoKHbExBNoQjRwIBw&url=http://kresy.pl/publicystyka/prawdy-nie-plugawic/&psig=AOvVaw0U3LW6wzSPac82Rzk6iiiu&ust=1507638978882772


Cena:  570  zł  -  cena  skalkulowana  dla  grupy  40  os.  (550  zł  –  członkowie  PTTK  
i młodzież do 16 lat)

Wpisowe - w kwocie 150 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 opłaty drogowe i graniczne
 2 nocleg w hotelu*** (pokoje 2,3-os. z łazienkami)
 2 obiadokolacje
 2 śniadania
 obiad trzeciego dnia
 usługa pilota/przewodnika
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż) oraz bagaż. 

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej  płatności  u  pilota  (w  tym  na  bilety  wstępów  oraz  lokalnego

polskojęzycznego przewodnika w Łucku) – 500 UHA/os.

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


