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                                    PROGRAM  WYCIECZKI 

                                                       

na trasie; Warszawa- Hoczew /Bieszczady/-Lwów /Ukraina/-Hoczew-Warszawa 

 

Termin realizacji:   

Pl. il. osób;  44 + 2 kierowców + 1 pilot + 1 wychowawca 

 

Cena;  orientacyjna 450 zł od osoby   /2 noclegi w Hotelu Salamandra, 2 śniadania, 2 cieple 

obiadokolacje, transport z obsługą 2 kierowców, 1 pilot + 1 wychowawca, przewodnik górski 

/graniczny/, przewodnik po Lwowie, ubezpieczenie/, opłaty graniczne 

Zaliczka przy zapisie. Wpłata  całej należności do  30.4.11. 

                                                                            
Bieszczady – widoki /Internet/ 

  
 

   

Hotel Salamandra - Hoczew 

 

Pokoje –  36 przestronnych pokoi wyposażonych w TV , telefon, bezpłatny dostęp do Internetu – łącze 

W i F i), każdy z komfortową łazienką. 

1 dzień– Warszawa-Hoczew 

                 Zbiórka o godz. 7.30 przed WSTiJO. Odjazd  do Hoczewa. Kolacja .Nocleg.                 

                 Pokoje dwuosobowe z łaz. 

2 dzień –Hoczew-Lwow-Hoczew 

               Po wczesnym śniadaniu przejazd do Krościenka. Odprawa graniczna 1 godz.      do 1,5 

godz. Przejazd  do Lwowa /2,5 godz. jazdy/. Spotkanie z  przewodnikiem.  Zwiedzanie Cmentarzy 

Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.   W dalszej części podjazd i wejście  na kopiec Unii Lubelskiej. 

Oglądanie Panoramy Lwowa. Przejazd na parking i zwiedzanie piesze Starówki Lwowa. Możliwe 

zwiedzanie; 

              Katedry – łacińska, Ormiańska, Cerkiew – Wołowska, Cerkiew  Greckokatolicka, Pomnik 

A. Mickiewicza, Wały Hetmańskie – spacer Gmach Opery i Baletu, Uniwersytetu Iwana Franki. 

Wyjazd ze Lwowa ok. 15.30 g. Przyjazd do Hoczwi ok.  20.30.Kolacja.Nocleg. 
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3 dzień Hoczew – Warszawa 

             Po śniadaniu  przejazd do Warszawy. Zakończenie wycieczki 

Uwagi: 

Koszt wstępów; katedry 4 UAH 

                           wnętrze teatru  10 UAH 

                           cmentarze  10 UAH 

Koszt ew. obiadu   45 UAH 

1 UAH = 39 groszy 

* proszę  zabrać ze sobą ważny paszport 

                                                                                      /Internet www.twoje.bieszczady/ 

„Bieszczady to obszar górski położony na południowo-wschodnim krańcu Polski. Bieszczady 

Zachodnie oznaczone są wyraźnie w głównym grzbiecie Karpat: od zachodu zaczynają się na 

przełęczy Łupkowskiej, a na wschodzie kończą się na przełęczy Użockiej. Odległość między tymi 

dwiema przełęczami wynosi ok.70 km (w linii prostej). Góry te są zbudowane ze skał osadowych, 

piaskowców oraz łupków ilastych i marglistych, które określa się ogólnym mianem fliszu karpackiego. 

Piaskowiec występuje najczęściej w górnych warstwach, a łupki w dolnych. Ten materiał skalny ma 

różną odporność na wietrzenie, stąd też powstał w Bieszczadach rusztowy układ ich budowy. Pasma 

górskie są przecięte dolinami rzek, które w swoich górnych partiach płyną równolegle do grzbietów, a 

w środkowych odcinkach zmieniają kierunek na prawie północny i przecinają górskie pasma, tworząc 

przy tym bardzo malownicze przełomy. Największą rzeką Bieszczadów jest San, a dokładnie jego 

górny bieg. Do najpiękniejszych bieszczadzkich przełomów zaliczają się : przełom Solinki od Dołżycy 

do Buku oraz wyżej pod Matragoną i Górnej Solinki w paśmie granicznym, potem koło Moczarnego, 

prawie do Wetliny, przełom potoku Wetlina między szczytami Połoma i Pareszliba i Przełom 

Nasiczniańskiego Potoku koło Skały, między Połoninami Wetlińską i Caryńską, a potem za 

Nasicznym. 

 

Pierwsze wiadomości o obecności człowieka na terenie Bieszczadów są z III tysiąclecia przed Chrystusem. W dolinie Sanu ( w rejonie Tarnawy ) 

archeolodzy odkryli pochodzące z tego okresu ślady pobytu koczowniczych pasterzy, należących do tzw. kultury ceramiki sznurowej. Około roku 1000 

p.n.e. pojawiły się w tych stronach rolnicze ludy kultury łużyckiej, a w początkach naszej ery gościli Chrystusem. W dolinie Sanu ( w rejonie Tarnawy ) 

archeolodzy odkryli pochodzące z tego okresu ślady pobytu koczowniczych pasterzy, należących do tzw. kultury ceramiki sznurowej. Około roku 1000 

p.n.e. pojawiły się w tych stronach rolnicze ludy kultury łużyckiej, a w początkach ( w rejonie Tarnawy ) archeolodzy odkryli pochodzące z tego okresu 

ślady pobytu koczowniczych pasterzy, należących do tzw. kultury ceramiki sznurowej. Około roku 1000 p.n.e. pojawiły się w tych stronach rolnicze ludy 

kultury łużyckiej, a w początkach naszej ery gościli tu Celtowie.Lwów   Internet - źródło 
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Lwów - największe miasto zachodniej Ukrainy (około 830 tysięcy mieszkańców), stolica obwodu 

lwowskiego, jedno z głównych miast Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów 

ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji. Jest jednym z najbogatszych miast europejskich pod 

względem architektonicznym i kulturowym. Dzielnica Ormiańska - jeden z najciekawszych i 

najbardziej tajemniczych zakątków miasta. Jej oś stanowi ulica Ormiańska, natomiast 

najcenniejszym zabytkiem jest Katedra ormiańska. Katedra ormiańska - jeden z najstarszych i 

najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa, zbudowany w XIV w. na wzór katedry ormiańskiej 

w Ani na Kaukazie. Po ówczesnej budowie pozostało do dziś znacznie przebudowane prezbiterium z 

charakterystyczną absydą i kopułą. W końcu XIX w. rozpoczęto restaurację katedry, dobudowano 

drugą część nawy z nowym głównym wejściem. Prezbiterium i nawę główną ozdobiono mozaikami 

Józefa Mehoffera, zaś ściany - znakomitymi freskami o motywach ormiańskich Jana Henryka Rosena.  

Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów Lwowa, ufundowany przez Kazimierza 

Wielkiego. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67m i szerokości 23 m zbudowany został 

na przełomie XIV i XV w. Dookoła katedry biegnie szereg kaplic, z których najbogatszą pod 

względem artystycznym jest XVI-wieczna Kaplica Kampianów. Jest to najcenniejszy zabytek późnego 

renesansu we Lwowie. Katedra św. Jura - późnobarokowa budowla z połowy XVIII w. 

Monumentalna główna fasada  zdobiona jest rzeźbami papieży: św. Leona i św. Atanazego. We 

wnętrzu zobaczyć można ołtarz główny w stylu rokokowym.Cerkiew Uspieńska - kompleks złożony z 

trzech budowli: świątyni, dzwonnicy i XVII-wiecznej kaplicy Trzech Świętych, która jest uważana za 

perłę lwowskiej architektury, łączącą w sobie elementy architektury europejskiego renesansu i 

bizantyjskiego wschodu.  

Kościół Dominikanów - świątynia powstała w 1409 r., przebudowana w 1747 r. Można to podziwiać 

barokowy wystrój wnętrtza, m.in. ołtarz główny  z olbrzymimi drewnianymi postaciami czterech 

apostołów i piękne witraże.  

Rynek - serce miasta powstałe w średniowieczu. Kształtem zbliżony jest do kwadratu, z którego rogów 

biegną pod kątem prostym po dwie uliczki, a wokół wznoszą się cztery linie pieknych kamienic. 

Kopiec Uni Lubelskiej - kopiec na wzgórzu zwanym Wysokim Zamkiem, usypany 11 sierpnia 1869 r. 

z okazji trzechsetnej rocznicy Unii Lubelskiej  Ze szczytu (413 m n.p.m) roztacza się wspaniały widok 

na miasto i okolicę. 

Lwowski Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, otwarty w 1900 r. jest dziełem 

sztuki architektonicznej, obfituje również w piękne w dekoracje malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące 

do sztuki teatralnej. Jednym z najważniejszych zabytków teatru jest kurtyna Henryka 

Siemiradzkiego. 

 

Uniwersytet Lwowski - jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy Środkowej. Gmach, łączący w 

sobie elementy neorenesansu, neobaroku i klasycyzmu, utrzymany jest w stylu wiedeńskim. Można tu 

zobaczyć m.in. salę posiedzeń dawnego Sejmu Galicyjskiego, który miał tu swoją siedzibę do 1918 

r Politechnika Lwowska - najstarsza polska uczelnia techniczna otwarta w 1844 r. Monumentalny 

gmach to przykład wpływu architektury wiedeńskiej na urbanizację Lwowa. 

Cmentarz Łyczakowski - główny cmentarz miasta i jedna z najważniejszych nekropoli w dziejach 

kultury polskiej. Spoczywają tu m.in. A. Grottger, M Konopnicka i G. Zapolska. Położony na 

wzgórzach, jest jednocześnie parkiem krajobrazowym i ekspozycją znakomitej rzeźby. Miejscem 

szczególnym jest kwatera Orląt Lwowskich - cmentarz Obrońców Lwowa. 


