
PROGRAM WYCIECZKI 
KRESY WSCHODNIEKRESY WSCHODNIEKRESY WSCHODNIEKRESY WSCHODNIE    

W dniach 23.05- 26.05.2019 
 

1 DZIEŃ 23.05 

• Wyjazd z Krakowa o godz. 2:00. Z Tarnowa 3:15, przejazd w kierunku granicy w Korczowej,  

• LWÓW,  

• zamek w OLESKU – miejsce narodzin króla Jana III Sobieskiego (ekspozycja dzieł sztuki XV-XIX 

wieku m.in. obraz „Bitwa pod Wiedniem” pędzla Martina Altomontego) 

• pałac w PODHORCACH – najwspanialsza kresowa rezydencja Koniecpolskich, Rzewuskich i 

Sanguszków oraz kościół św. Józefa wzorowany na kaplicy św. Piotra w Rzymie 

• POCZAJÓW, Ławra Poczajowska – największe Sanktuarium Maryjne obrządku prawosławnego 

patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie, m.in. sobór Uspieński fundacji Mikołaja Bazylego 

Potockiego, kamień z odbiciem stopy Matki Bożej, słynąca łaskami ikona MB Poczajowskiej 

• Przyjazd do Krzemieńca- obiadokolacja, nocleg 

 

2 DZIEŃ 24.05  

• Śniadanie 

• legendarna XVII-wieczna twierdza w ZBARAŻU znana  

z kart Trylogii Henryka Sienkiewicza 

• TARNOPOL- spacer po starówce (barokowy kościół  

Dominikanów, zamek Tarnowskich nad Seretem) 

• TREMBOWLA – ruiny XVII w. zamku 

• CZORTKÓW- rodowa posiadłość Czartoryskich (zamek, ratusz) 

• Przyjazd do Kamieńca-Podolskiego- obiadokolacja, nocleg 

 

3 DZIEŃ 25.05 

• Śniadanie 

• zwiedzanie „miasta na wyspie” czyli KAMIEŃCA 

PODOLSKIEGO:  

rynek polski, katedra łacińska św. Piotra i Pawła (najdalej na 

wschód Europy wysunięta budowla gotycka!), ratusz, 

kościół o. Paulinów, dawny kościół Trynitarzy, kościół 

i klasztor o. Franciszkanów, rynek ormiański, dom 

handlowy, cerkiew św. Mikołaja (najstarsza zachowana 

świątynia w mieście), ruiny katedry ormiańskiej 

„ORLE GNIAZDO” – zwiedzanie jednego z 7 cudów Ukrainy, 

czyli XVI i XVII-wiecznej twierdzy w Kamieńcu Podolskim 

• CHOCIM – malowniczo położony nad Dniestrem zamek budowany od XIV do XVIII w. (jeden z 7 

cudów Ukrainy!), miejsce słynnej obrony hetmana Jana Karola Chodkiewicza 1621 r. i hetmana 

Jana Sobieskiego 1673r. 

• Przyjazd do Kamieńca-Podolskiego- obiadokolacja, nocleg 



 

4 DZIEŃ 26.05 

• Śniadanie 

• KOŁOMYJA - zwiedzanie rynku oraz największego na świecie  

muzeum pisanek  

• spacer po STANISŁAWOWIE – rynek z ratuszem, pomnik A. Mickiewicza, 

 kolegiata NMP z mauzoleum grobowym rodziny Potockich, filharmonia 

• ROHATYN- cerkiew 

• LWÓW 

• Wyjazd w drogę powrotną do Polski, powrót w godz. nocnych. 

 

 

 

Do przekroczenia granicy z Ukrainą niezbędny jest WAŻNY PASZPORT 

na okres nie mniej niż 6 miesięcy. 

                                          

                                                                                                Opracował: 

                                                                                                                             Kazimierz Sekuła 


