
 

Parafialny Klub Kulturalny „BECZKA” 

w Bielsku-Białej Aleksandrowicach 

zaprasza na wycieczkę: 

 

Lwów – Czarnohora – Kalwaria Pacławska 
 

27.07-02.08.2019 r. 

 

Organizator:   

PTTK Oddział w Rzeszowie  

ul. Matejki 2, tel. + 48 17 852 88 60  

www.pttkrzeszow.pl ; e-mail biuro@pttkrzeszow.pl  

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników  

turystycznych woj. Podkarpackiego nr 044/04  
  

Program:  
1 dzieo   

Wyjazd z Bielska Białej o godz. 5.00. Spotkanie z Pilotem-przewodnikiem na trasie przejazdu np. w 

Rzeszowie. Przekroczenie granicy z Ukrainą. Przyjazd do Lwowa - zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 

spacer po śródmieściu Lwowa, dla chętnych spektakl w Operze Lwowskiej (uzależniony od repertuaru - 

koszt dodatkowy ok.  400 UAH/os.), nocleg.  

2 dzieo  

śniadanie, Lwów - zwiedzanie miasta m.in.: śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO) - rynek z 

Kamienicą Królewską, ratusz, katedra rzymskokatolicka z kaplicą Boimów, katedra ormiaoska, spacer 

Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, czas wolny, katedra grekokatolicka św. Jura, Cmentarz 

Łyczakowski i Orląt Lwowskich, obiadokolacja, nocleg  

3 dzieo   

śniadanie, Stanisławów – krótkie zwiedzanie miasta, Jaremcze - spacer do wodospadu ewentualnie do 

Rezerwatu „Skały Dobosza” *czas przejścia ok. 2 godz.+, targ huculski, Polanica - zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg  

4 dzieo   

śniadanie, do wyboru:  

wariant I  

wycieczka górska: Zaroślak – Howerla (2061 m n.p.m.) – Breskuł - Jeziorko Niesamowite - dolina Prutu [czas 

przejścia ok. 8 godz.+,   

wariant II  

wycieczka objazdowa po Huculszczyźnie: Werchowyna (Żabie) - zwiedzanie prywatnego muzeum Romana 

Kumłyka, Kołomyja – zwiedzanie miasta, muzeum huculskie, obiadokolacja, nocleg  
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5 dzieo   

śniadanie,   

wariant I  

dojazd „gruzawikiem”, wycieczka górska: Dzembronia – Uchaty Kamieo – Pop Iwan (2028 m n.p.m.) – 

Smotrec (1894 m n.p.m.) - Dzembronia *czas przejścia ok. 9 godz.+  

wariant II  

przy rezygnacji z wycieczki górskiej istnieje możliwośd pozostania w pensjonacie i realizowania 

indywidualnych wycieczek po okolicy.  obiadokolacja, nocleg  

6 dzieo   

śniadanie, Wyjazd w drogę do Polski. Planowany powrót do Polski ok. godz. 18.00. Kalwaria Pacławska - 

zespół klasztorny oo. Franciszkanów, dróżki kalwaryjskie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg  

7 dzieo   

śniadanie, pobyt w Kalwarii Pacławskiej, Posada Rybotycka -  najstarsza zachowana murowana cerkiew 

obronna w Polsce. Przyjazd do Bielska ok godz. 21.00.    

 

Koszt uczestnictwa dla grupy   40 os.: 1070 zł/os.  
  

Świadczenia zawarte w cenie:  

Przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota-przewodnika górskiego, 6 noclegów wg programu, wyżywienie: 6 

śniadao i 6 obiadokolacji, bilety wstępu wg programu, przejazd „gruzawikiem”, ubezpieczenie: KL z włączeniem 

chorób przewlekłych  (10.000 euro; KR podlimit 5.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA.  

  

Uwaga:  

Czas przejśd górskich nie obejmuje dojazdu do wyjścia na trasy i powrotu.  Uczestnicy wycieczki muszą posiadad 

ważny paszport. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wycieczek, a w uzasadnionych przypadkach 

zmianę tras wycieczek (skrócenie, wydłużenie, odwołanie). 

 

Noclegi na Ukrainie w pokojach 2, 3 osobowych; w Domu Pielgrzyma w Kalwarii pokoje mogą byd wieloosobowe. 

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 370 PLN, pozostałą część do końca czerwca. 

Ilość miejsc ograniczona. (Oferta skalkulowana dla 40 osób. Przy mniejszej ilości uczestników może ulec niewielkiej zmianie). 
 

 

Zapisy wraz z wpłatą w kancelarii parafialnej 
 
 

INFORMACJE:  

 kancelaria parafialna (tel. 33/ 812 37 03, czynna od wtorku do piątku, w godz. 9.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30) 

 strona internetowa parafii: aleksandrowice.bielsko.pl 

 ks. Janusz Talik – jtalik@bielsko.opoka.org.pl; tel. 606231138. 
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