Akademickie Koło, Oddział i Okręg
Lublin SBP zapraszają na kolejną
wycieczkę edukacyjno-turystyczną
UKRAINA - MOŁDAWIA
29.06.2019 – 08.07.2019
PROGRAM:
1 dzień – 29.06.2019 /sobota/ - około 370 km
 wyjazd z Lublina około godz. 4.00
 przejazd
do Poczajowa zwiedzanie budynków Ławry
Poczajowskiej z soborem Uspeńskim – największego na Ukrainie
prawosławnego sanktuarium z Cudowną Ikoną i podziemnymi
świątyniami ufundowanym przez Mikołaja Potockiego (kobiety w
ławrze obowiązują chusty i długie spódnice, mężczyzn długie
spodnie)
 przejazd do Tarnopola - spacer po starówce, barokowy kościół Dominikanów, zamek
Tarnowskich nad Seretem
 obiadokolacja i nocleg
2 dzień – 30.06.2019 /niedziela/ - około 220 km
 śniadanie
 przejazd do miejscowości Zbaraż – zwiedzanie zamku i zespołu klasztornego bernardynów,
rozsławionego z obrony przed kozakami przez Jeremiego Wiśniewieckiego podczas powstania
Chmielnickiego (znanego z powieści Ogniem i Mieczem)
 przejazd do Trembowoli - zwiedzanie kościoła Św. Piotra i Pawła oraz obronnego klasztoru
Karmelitów, ruiny zamku - Skała Podolska (dawna Skała nad Zbruczem) - ruiny zamku
Lanckorońskich z XVI w
 miejscowość Zaleszczyki – jednego z najsłynniejszych międzywojennych polskich kurortów
wczasowych, malowniczo położony w zakolu Dniestru na polsko-rumuńskiej granicy
 przejazd od Czerniowiec – stolica Bukowiny, zwane są „małym Wiedniem Wschodu” –
imponującą architekturę europejską 2 poł. XIX i XX wieku przeplatają elementy bizantyjskie,
orientalne i ludowa ornamentyka bukowińska. Pałac Metropolitów Bukowińskich, zwany
„Rezydencją”, sobór katedralny Ducha
Świętego, cerkiew ormiańska, cerkiew
Zaśnięcia Marii Panny, sobór św. Mikołaja,
neogotycki kościół Serca Jezusowego,
synagoga Beniamina, Teatr projektu
Fellnera i Helmera, Ratusz, Żydowski Dom
Ludowy
 obiadokolacja i nocleg
3 dzień – 01.07.2019 / poniedziałek/ - około 340 km
 śniadanie
 przejazd od Mołdawii,
wizyta w słynnym zakładzie
winiarskim Cricova – posiada on drugie co do wielkości
piwnice winne – 130 km podziemnych tuneli, galerii i sal
degustacyjnych. Każdy tunel przypomina ulicę i ma swoją
nazwę pochodzącą od gatunku wina, które tam leżakuje; np.
Feteasca, Cabernet. W piwnicy znajduje się sławna kolekcji





win Hermanna Goeringa; najstarsza butelka zawiera napój z 1902 roku. Miejsce słynie też z
tego, że wśród tutejszych korytarzy w czasie swojej wizyty w 1966 r. zabłądził Juri Gagarin, a
Władimir Putin świętował swoje 50. urodziny. Po zwiedzaniu degustacja wina
przejazd do Kiszyniowa – popołudniowe zwiedzanie miasta, Bulwar Stefana Wielkiego, łuk
tryumfalny, katedra prawosławna z dzwonnicą, Opera Narodowa, pałac prezydencki, ratusz,
Poczta Główna, sala organowa, Teatr Narodowy, katedra św. Tirona Męczennika, kościół św.
Pantelimona, Narodowe Muzeum Etnografii i Historii Naturalnej
obiadokolacja i nocleg

4 dzień – 02.07.2019 /wtorek/ - około150 km
 śniadanie
 przejazd do Tyraspola (od roku 1991 pełni funkcję stolicy
samozwańczej Republiki Naddniestrza). Naddniestrze
uznawane jest za relikt okresu sowieckiego (odwołuje się do
historii ZSRR, nadal przy siedzibie prezydenta wznosi się
pomnik Lenina), ale jest to jednocześnie nowoczesne i
bogate miasto. Republika Naddniestrza jest niepodległym
państwem, ale nie uznawanym przez żaden kraj na świecie.
Jego obszar to teren dawnych rubieży I Rzeczpospolitej. Tu
znajduje się np. Raszków, znany z kart „Pana Wołodyjowskiego”
 cd zwiedzania Kiszyniowa
 obiadokolacja i nocleg w Kiszyniowie
5 dzień – 03.07.2019 /środa/ - około 420 km
 śniadanie
 przejazd
do miejscowości Stare Orhei – kompleks
archeologiczno-krajobrazowy w kanionie rzeki Raut – ślady
osiedla Daków V-III w p.n.e., cerkiew, malowniczo położona
dzwonnica i pieczary klasztoru z XII-XVII w. Unikatowy
w skali światowej klasztor w Starym Orhei, wykuty w
wapiennej skale, zyskał nazwę skansenu Mołdawii. Na
niewielkim obszarze zobaczyć tu można wiele typowych dla
tego kraju elementów: tradycyjną wiejską kulturę, malownicze
cerkwie, meandrującą rzekę, biel skał i soczystą zieleń stepów
 Soroki – zwiedzanie imponującej twierdzy Stefana Wielkiego (XVI w.). Na przestrzeni stulecie
zamek w Sorokach przechodził z rąk do rąk. W pewnym momencie należał do Polski. Spacer
po dzielnicy cygańskiej. Soroki są stolicą mołdawskich Romów. Na wysokim brzegu rzeki
wznoszą się ich malownicze pałace
 przejazd do miejscowości Czerniowce na obiadokolację i nocleg
6 dzień – 04.07.2019 /czwartek/ - około 100 km
 śniadanie
 Chocim – niewielkie miasteczko na prawym brzegu Dniestru słynie z potężnej fortecy, która
odegrała ważną rolę w wojnach polsko-tureckich w XVII w, zwiedzanie historycznego zamkutwierdzy nad Dniestrem
 Okopy Św. Trójcy w XVII-XVIII stuleciu istniała tu warownia zbudowana w 1692r przez
generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego na polecenie Jana III Sobieskiego,
a z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Stanisława
Jabłonowskiego. Z Twierdzy widoki na doliny Dniestru i
Zbrucza, Brama Kamieniecka, ruiny kamiennego kościółka
św. Trójcy
 Kamieniec Podolski – Zamek Stary i Nowy, Brama Polska,
ratusz na Rynku Polskim, katedra rzymskokatolicka św.
Piotra i Pawła z minaretem, Studnia Ormiańska, zespół
klasztorny dominikanów
 obiadokolacja i nocleg

7 dzień – 05.07.2019 /piątek/ - około 320 km
 śniadanie
 Kuty – cmentarz katolicki, kirkut, dawny most graniczny między
II Rzeczpospolitą i Rumunią
 Wierchowina nad Czeremoszem - dawne polskie Żabie,
malownicza wioska w centrum Huculszczyzny i Worochta
z przedwojenną polską skocznią narciarską, cerkiew Narodzenia
Maryi i historyczne kamienne wiadukty kolejowe, przedwojenna
zabudowa willowa
 przejazd przez Park Narodowy Szeszory – Kosów



Jaremcze – „perła Karpat”, czas wolny przy bazarze huculskim (możliwość zakupu pamiątek
i rękodzieła ludowego), piesza wycieczka do wodospadu nad Prutem
obiadokolacja i nocleg

8 dzień – 06.07.2019 /sobota/ - około 200 km
 śniadanie
 Bukovel – to największy i najbardziej nowoczesny ośrodek narciarski
na Ukrainie, wjazd wyciągiem krzesełkowym na punkt widokowy
 Przełęcz Tatarska
 Chust – miasteczko leży u ujścia rzeki Rika do Cisy, jest jednym z
większych ośrodków miejskich na Zakarpaciu. Na wschodnich
obrzeżach Chustu, w uroczysku Kierszy znajduje się rezerwat
botaniczny „Dolina Narcyzów” – część Karpackiego Rezerwatu Biosfery, chroniącego
stanowisko narcyza wąskolistnego kwitnącego na przełomie kwietnia i maja na obszarze 257ha
 Wynohradiw dawny Sewlusz – miasto leży u stóp Góry Czarnej, na prawym brzegu Cisy,
nazwa nawiązuje do okalających je upraw winorośli
 obiadokolacja i nocleg
9 dzień – 07.07.2019 /niedziela/ - około 280 km
 śniadanie
 piesza wycieczka nad Jezioro Synewir – ukraińskie „Morskie Oko”
w obrębie Parku Narodowego „Synewir” największe jezioro
Ukrainy
 miejscowość
Karpaty
zwiedzanie
myśliwskiego
zamku
Schonbornów
 Mukaczewo – zwiedzanie zamku Pałanka na Górze Zamkowej, 60
m nad doliną Latarycy - dziedziniec, bastiony, mosty zwodzone, degustacja zakarpackiego
wina w podziemiach Zamku. Krotki spacer w centrum miasta (Ratusz, pałac Rakoci, kościół
św.Marcina)
 Berehowe - „Ukraińskie Węgry” –spacer po centrum, dla chętnych relaks w odkrytych
basenach termalnych
 Kosoń- baseny termalne
 obiadokolacja i nocleg
10 dzień – 08.07.2019 /poniedziałek/ - około 450 km
 śniadanie
 przejazd do Użhorodu – zwiedzanie zamku Użgorodskiego, grekokatolickiego Soboru pw. Podwyższenia Krzyża, centrum miasta
z ratuszem miejskim, kamieniczkami i bulwarem nad rzeką Uż,
zabytkowe kościoły, cerkwie i synagoga (obecnie gmach opery
zakarpackiej)
 powrót do Lublina w godzinach nocnych

Cena: 1800,00 zł / osoba (Przy 45 osobach płacących)
Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
Cena nie zawiera biletów wstępu.
Świadczenia:
− transport autokarem
− zakwaterowanie – 9 noclegów w pokojach 2osobowych z łazienkami
− wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, obiadokolacje)
− ubezpieczenie KL, NNW
− opłata na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
opieka pilota
Osoba do konsultacji z ramienia SBP: Marian Butkiewicz, prrzewodniczącego Oddziału
Lublin SBP (marian.butkiewicz@poczta.onet.pl, mobil: 502 722 664)
Wycieczkę obsługuje firma Pieniądze prosimy wpłacać bezpośrednio w biurze firmy Astur (ul. Głęboka - przy Skwerze Ofiar
Wołynia) lub na konto. Wymienioną kwotę można wpłacać w całości lub w kolejnych ratach:
- wpłata zgłoszeniowa – 300 zł do 28 lutego 2019 roku,
- druga rata – 1000 zł. do 10 kwietnia 2019 r.,
- trzecia rata – 500 zł. do 31 maja 2019 roku.

Nr. Konta: 83 1020 3176 0000 5002 0059 1289

Wycieczkę obsługuje firma sprawdzona przez nas od wielu lat.
ASTUR Sp. z o.o. 20-827 Lublin, ul. P. Gojawiczyńskiej 9,
tel. (0048 81) 532-98-64, fax. 81-532-44-70, www.astur.com.pl, e-mail: info@astur.com.pl

