
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

 

Impreza turustyczna numer 98/2019 

LWÓW – Kamieniec Podolski 
Stanisławów - CHOCIM !!! 

 

14-18.08.2019r.- 4,5 dnia 
 

1 dzień - środa 
Wyjazd godz. 6.00 z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 6.15 z Katowic – ul. Andrzeja, 
przejazd autostradą A4 przez Kraków na przejście graniczne w Korczowej, 
przekroczenie granicy (czas +1h). Popołudniowe zwiedzanie Lwowa. Przejazd do 
hotelu*** w dzielnicy Lwowa, obiadokolacja i nocleg. 

2 dzień - czwartek 

Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy ciąg zwiedzania Lwowa. Przejazd i zwiedzanie 
miejscowości Zbaraż (zamek opisał H. Sienkiewicz w powieści „Ogniem i Mieczem”, 
pomnik Adama Mickiewicza, klasztor Bernardynów), Trembowla (ruiny zamku króla 
Kazimierza Wielkiego, kościół karmelitów, Cerkiew Św. Mikołaja, kościół św. Piotra 
i Pawła wg. Proj. Adolfa Szyszko- Bohusza). W godzinach wieczornych przyjazd do 
Kamieńca Podolskiego, zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg. 

3 dzień - piątek 

Śniadanie. Zwiedzanie Kamieńca Podolskiego (twierdza – stary i nowy zamek, most 
Turecki, Katedra św. Piotra i Pawła, Łuk Tryumfalny, Ratusz Polski z XIV wieku, 
obwarowania miasta), przejazd do Chocimia (twierdza oblegana przez króla Jana 
III Sobieskiego w 1673 r., miasteczko), Okopy św. Trójcy (Brama Kamieniecka, Brama 
Lwowska, kościół św. Trójcy) powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - sobota 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie na trasie: Skały nad Zbruczem 
(ruiny pałacu Tarłów zwanego zamkiem), Stanisławów (ratusz z XVII w., kolegiata 
pw. NMP – sanktuarium rodu Potockich, pomnika Adama Mickiewicza, Browar 
parowy Sedelmajera z 1767r., …). Przejazd do Lwowa, czas na posiłek we własnym 
zakresie i dalej na przejście graniczne w Korczowej. Przekroczenie granicy (czas -1h). 

5 dzień - niedziela 

Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Katowice do Chorzowa. Planowany przyjazd 
w godzinach rannych (w zależności od czasu przekroczenia granicy ukraińsko - polskiej). 
 

Zwiedzanie Lwowa obejmuje: Operę, Plac Mickiewicza, Katedrę Łacińską  
i Kaplicę Boimów, Rynek, Arsenał Miejski, Stare Miasto, Wysoki Zamek z pomnikiem 
Unii Lubelskiej, Cmentarz na Łyczakowie w tym Cmentarz Orląt Lwowskich.  

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,     

• 1 nocleg we Lwowie (pokoje 2 -3 os. z wc i łazienkami), 

• 2 noclegi w Kamieńcu Podolskim (pokoje 2,3 os. z wc i łazienkami),  

• 3 śniadania (bufet), 3 obiadokolacje,  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• przewodnik na Ukrainie w języku polskim, 
• ubezpieczenie w Signal Iduna: KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł,  

• podatek VAT.     
 

koszt wycieczki: 720 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 695 zł  

 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT) 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

Kosztów wstępów i systemu audio tour guide w trakcie 4 dni to: 15 euro 
(zbiera przewodnik w pierwszym dniu realizacji wycieczki) 

 

UCZESTNICY WYJAZDU OBOWIĄZKOWO POWINNI POSIADAĆ 
 AKTUALNY PASZPOT WAŻNY MIN. 3 MIESIĄCE !!! 

 

Na terenie Ukrainy obowiązuje waluta HRYWNA (UAH). Wartość hrywny to: 1zł=6,96 UAH;  1$=26,61 UAH; 

1€=29,90UAH (cena z kwietnia 2019r.). Walutę można wymieniać na miejscu w kantorach bądź w bankach. 

Przykładowe ceny: obiad w taniej restauracji – 100 UAH, w średniej klasy – 200 UAH,  McZestaw – 70 UAH, 

lokalne piwo - 20 UAH, coca-cola (0,33l) - 8 UAH, kawa cappuccino - 25 UAH, woda (1,5 l w sklepie) -10 UAH, 

jabłka (1kg) – 18 UAH, banany (1kg) – 30 UAH, butelka wina (średniej klasy) – 80 UAH. 
 

Wpisowe w wysokości 200 zł od uczestnika przy zapisie, pozostała kwota na trzy tygodnie 

przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni roboczych.  
 

(zwrot zgodnie OWU w Imprezach Turystycznych dostępne na stronie i w biurze CCIiT). 
Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego. 

 
 

O MEJSCU W AUTOBUSIE DECYDUJE DATA WPŁATY ZALICZKI, 
 uczestnicy wchodzą do autokaru na 20 min. przed odjazdem w Chorzowie. 

 
 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Chocim” 

 

 

Pilot – przewodnik realizujący wyjazd, ma możliwość zmiany programu ze względu na 
bezpieczeństwo uczestników. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie ze względu na 

dostępność zwiedzanych obiektów i czas przekraczania granicy polsko – ukraińskiej.  
 

 
 

 


