UKRAINA: PIELGRZYMKA DO LWOWA – 4 DNI
Dzień I

Zbiórka uczestników we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Lwowa
przez przejście graniczne Korczowa – Krakowiec. Obiadokolacja i nocleg w
Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach.

Dzień II

Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. Spotkanie z Arcybiskupem Mieczysławem
Mokrzyckim* – sekretarzem papieża św. Jana Pawła II. Następnie spotkanie z
miejscowym przewodnikiem na zwiedzanie miasta: Stare Miasto z trzema
katedrami łacińskiego, greckokatolickiego i ormiańskiego obrządku, Prospekt
Swobody - m.in. Pomnik Adama Mickiewicza. Czas wolny. Powrót do hotelu na
obiadokolację.

Dzień III

Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem
na dalsze zwiedzanie Lwowa: Kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku,
Cmentarz Łyczakowski - spoczywają tutaj m.in. Maria Konopnicka, Gabriela
Zapolska, Artur Grottger. Powrót do hotelu. Obiadokolacja oraz przygotowanie do
koncertu. Następnie przejazd do Opery Lwowskiej na spektakl. Po koncercie czas
wolny na lwowskiej starówce. W późnych godzinach wieczornych powrót do
hotelu na nocleg.

Dzień IV

Śniadanie. Msza św. w Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w
Brzuchowicach. Wyjazd w drogę powrotną do Polski przez przejście graniczne
Krakowiec – Korczowa. Zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:
•
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem turystycznym z pełnym wyposażeniem
3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienką i WC
3 śniadania
3 obiadokolacje
ubezpieczenie KL i NNW wraz z chorobami przewlekłymi
opieka pilota na całej trasie pielgrzymki
miejscowi przewodnicy zgodnie z programem

CENA NIE ZAWIERA:
UWAGI:
• *spotkanie z Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim uzależnione od
harmonogramu Arcybiskupa – dokładne informacje zostaną podane w późniejszym
terminie
• cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i Opery
• realizacja i cena koncertu w Operze Lwowskiej uzależniona od aktualnego repertuaru
i dostępności biletów
• indywidualnego nagłośnienia
• każdego dnia Msza św. zgodnie z ustaleniami z Opiekunem Duchowym
• zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzania obiektów
• organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego
• należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia
pielgrzymki

