Biuro Podróży Exodus

MOŁDAWIA,BESARABIA,SAMOZWAŃCZA REPUBL.NADDNIESTRZAŃSKA,POLSKIE ZAKĄTKI
UKRAIŃSKICH GÓR
ZUPEŁNA EGZOTYKA TUŻ ZA MIEDZĄ !!!
Na rozległych przestrzeniach polskich kresów wschodnich, w naszych twierdzach i na polach naszych
słynnych bitew, w tajemniczych klasztorach wykutych w skale, pośród ilustracyjnie malowanych mołdawskich
cerkwi, w piwnicach słynnych winnic (też na WINOBRANIE!), w miastach samozwańczej prokomunistycznej
republiki, z biegiem Prutu, Czeremoszu i Seretu, na stokach i przełęczach Gorganów, najdzikszych gór
Europy, oraz dawnych polskich Karpat Wschodnich, w dawnych słynnych polskich uzdrowiskach górskich,
wśród gościnnych Hucułów i Pokucian.
UWAGA: wymagany jest paszport ważny min. 6 miesięcy od dnia zakończenia imprezy!
UWAGA: TERMIN PAŹDZIERNIKOWY PODCZAS BAJECZNEGO MIEJSCOWEGO WINOBRANIA!
3 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 8 dni
Terminy:
18.07.2019 - 25.07.2019 1425 PLN
01.10.2019 - 08.10.2019 1499 PLN WINOBRANIE!!!
Program:
1.dzień: 06.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). Przejazd przez
Lubin, Legnicę, Wrocław, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów (można wsiadać na trasie po uzgodnieniu
miejsca). Wyjazd z kraju: Krakovec.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu we Lwowie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
2.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd. Przejazd przez Stryj i Dolynę.
Spacer po STRYJU - kościół NMP-Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Ludzkich Nadziei, były kościół
św.Marii Magdaleny, Wielka Synagoga.
Spacer po dawnym polskim uzdrowisku gwiazd MORSZYN - Sanatorium Pałac Marmurowy, możliwość
degustacji wody mineralnej "Morszowianka".
Przystanek w BOLECHOWIE - miniaturowy ratusz, cerkiew, synagoga.
Przystanek w PNIOWIE - ruina zamku Kuropatwów, największej twierdzy Pokucia.
Przejazd przez najdziksze w Europie GÓRY GORGANY
Przystanek w wiosce BYSTRYCJA (RAFAJŁOWA) pod PRZEŁĘCZĄ LEGIONÓW - polski pomnik.
Przejazd wzdłuż PRUTU, przez POKUCIE (NADVIRNA, KOŁOMYJA, ŚNIATYŃ)
Około 21.00 - zakwaterowanie w hotelu w Czerniowcach. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
3.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd. Wjazd do Mołdawii.Przystanek W RUDI - żeński klasztor
prawosławny Świętej Trójcy, punkt geodezyjny Łuku Struvego (lista UNESCO)
Przystanek w SOROKACH forteca Jana III Sobieskiego w łuku Dniestru (symbol kraju), "Świeczka",
bajeczna dzielnica Cyganów.
Zwiedzanie TIPOVA - kompleks trzech najstarszych monastyrów wykutych w skale, grób Orfeusza.
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu***w Kiszyniowie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
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4.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie KISZYNIOWA (stolica Mołdawii) - cerkiew Narodzenia Pańskiego, główna w Mołdawii, Łuk
Triumfalny, pomnik Stefana III Wielkiego.
Wjazd na teren Republiki Naddniestrzańskiej (w miarę możliwości).
Zwiedzanie BENDERY - imponująca twierdza Tighina do której baron Münchhausen leciał na kuli armatniej.
Zwiedzanie TIRASPOLU (stolica samozwańczej Republiki Naddniestrzańskiej)- Pałac Sowietów, Pałac
Prezydencki, twierdza, pomniki Lenina i Suworowa, sklep firmowy słynnych koniaków Kvint.
Około 20.00 powrót do hotelu w Kiszyniowie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
5.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie CRICOVA największe na świecie piwnice winne o długości korytarzy ponad 120 km - wycieczka
pociągiem turystycznym.
Zwiedzanie STAREGO ORGIEJOWA (kompleks historyczno-krajobrazowy w przełomie rzeki Raut,
największa atrakcja turystyczna Mołdawii) - monastyr Pestera wykuty w skale, malownicza architektura
ludowa.
Przystanek w CURCHI w Parku Narodowym Orgiejów - męski klasztor prawosławny.
Przystanek w CÂPRIANA - klasztor prawosławny z najcenniejszą cerkwią mołdawską.
Około 20.00 powrót do hotelu w Kiszyniowie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
6.dzień: /strong> 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd. Wjazd do Rumunii (Rumuńska Mołdawia).
Przejazd wzdłuż dolnego PRUTU
Zwiedzanie JASSY (stolica rumuńskiej Mołdawii) - Cerkiew Trzech Hierarchów, Pałac Kultury, ratusz.
Przystanek w PROBOTA (lista UNESCO) - słynny malowany monastyr mołdawski (lista UNESCO).
Przystanek w COTNARI (centrum słynnego wina) - fabryka wina, cerkiew św.Paraskewi.
Wjazd na Ukrainę.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Czerniowcach. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
7.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Przejazd wzdłuż PRUTU i CZEREMOSZ
Przystanek w ŚNIATYNIU - ratusz, ruiny pałacu Jaruzelskich, miejsca urodzin Zbigniewa Cybulskiego.
Przystanek w KUTACH - miejsce słynnego mostu granicznego do Rumunii, miejsce tragedii rządu polskiego
i polskich uchodźców we wrześniu 1939 roku.
Przystanek w KOSOWIE HUCULSKIM - słynne sanatorium dr.Apolinarego Tarnawskiego gdzie leczyły się
sławy. Przejazd przez JAWORÓW, KRZYWORÓWNIĘ, WIERCHOWINĘ.
Przejazd przez KARPACKI PARK NARODOWY pod masywem CZARNOGÓRY:
- przystanek w WOROCHCIE (centrum Huculszczyzny, centrum narciarskie)
- przystanek na PRZEŁĘCZY JABŁONICKIEJ (TATARSKA - 931 m npm) - dawne przejście graniczne do
Czechosłowacji (okres międzywojenny) oraz na Węgry (II wojna światowa).
- przystanek w kurorcie górskim BUKOWEL - największe centrum narciarskie Ukrainy.
- przystanek w JAREMCZY (uzdrowisko, centrum narciarskie, "Perła Karpat")- wodospad na Prucie.
Przystanek w ROHATYNIE - pomnik Roksolany ("Śmiejącej się Sułtanki" ze "Wspaniałego Stulecia") w jej
rodzinnym mieście. Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu we Lwowie. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.
8.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 wyjazd.
Zwiedzanie LWOWA - rynek, katedra katolicka, katedra ormiańska, pomnik Nikifora, opera.
10.30 - wyjazd. Wjazd do kraju: Krakovec. Powrót tą samą drogą.
Około 02.00 rozwiązanie grupy w Zielonej Górze parking pod Palmiarnią.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) - około km
noclegi: 7 x hotele**/***- pokoje 2,3-osobowe z łazienką/WC
wyżywienie: 7 śniadań
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pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
zestawy słuchawkowe (tylko w autokarach firmowych, obligatoryjnie) - 10 EUR
7 obiadokolacji - 320 PLN (dla chętnych, płatne w biurze lub przelewem przed wyjazdem)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 270 zł
wstępy do obiektów turystycznych, przewodnicy lokalni, płatne wjazdy do miast - równowartość ok. 40
EUR
"fundusz graniczny" - 5 EUR
opłata z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu
i Turystyki z 21.11.2016) - 10 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
napoje do obiadokolacji
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po 4-4,5
godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych. Wymagany jest paszport ważny w terminie min. do pół roku od dnia zakończenia imprezy.
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