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POLSKA  WSCHODNIA    
Od Przemyśla po Suwałki ... i dalej na północ! 

 

10 – 15.05.2022 
 

1.dzień - BRAMA PRZEMYSKA 

Wyjazd z Krakowa – parking przy ul. Kałuży  o godzinie 06.30. Przejazd do Przemyśla i zwiedzanie najstarszego miasto 

na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. W programie m. in.: górujący nad Starym Miastem Zamek Kazimierzowski, 

Archikatedra Bizantyjsko – Ukraińska, Bazylika Archikatedralna, Kamienice w Rynku, Pomnik Szwejka. Przejazd przez 

Kalników (duża wieś ukraińska, w której wszystkie święta są podwójne) do Chotyńca i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych 

drewnianych cerkwi w Polsce, wpisanej na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO) – przejazd przez Wielkie Oczy (niegdyś 

malownicze, miniaturowe kresowe miasteczko trzech religii) do wioski Radruż, gdzie zobaczymy najpiękniejszy i 

najcenniejszy zespół cerkiewny w Polsce. Przejazd Narol (krótki postój w Rynku: ratusz, kamień dziękczynny dla Jana III 

Sobieskiego, Kościół NMP) i Paary (wieś, przez środek której biegła granica zaborów, nazwa miejscowości, jako jedyna w 

Polsce, zawiera dwie sąsiadujące ze sobą samogłoski) na obiadokolację i nocleg w okolice Tomaszowa Lubelskiego.     

 

2.dzień -  WOŁYŃ I GRODY CZERWIEŃSKIE, ROZTOCZE 

Po śniadaniu odwiedzimy Tyszowce („na jedno kopyto” i największe świece na świecie, zespół zabytków kościoła 

parafialnego)  - przejazd przez  Gołębie (gdzie granica porzuca nurt Bugu – efekt wymiany terytoriów przygranicznych z 1951 

r.) -  Kryłów - (ruiny zamku Ostrogskich na bużańskiej wyspie) - Gródek (grodzisko – pozostałości legendarnego Wołynia) - 

Zosin  (najbardziej na wschód wysunięta miejscowość w Polsce – kres Kresów) - Horodło (miejsce słynnej i ważnej 

historycznie Unii z Wielkim Księstwem Litewskim – kopiec). W godzinach południowych przyjazd do Hrubieszowa 

(Dworek Du Chateau, 13 - kopułowa cerkiew prawosławna, Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej, czas wolny na kawę lub piwo 

i słynny smalec hrubieszowski / kartoflańce).   

W godzinach popołudniowych zwiedzamy ROZTOCZE 
Trasa: Zamość (Miasto Idealne – spacer po najpiękniejszym polskim mieście renesansowym: Rynek Wielki z ratuszem i 

przepięknymi kamienicami, Katedra, Pałac Zamoyskich i Arsenał, pozostałości fortyfikacji) - Szczebrzeszyn (pomnik 

Chrząszcza w Rynku) - Zwierzyniec (słynny Kościół na Wodzie). Obiadokolacja i nocleg w okolicy Zamościa. 

 

3.dzień -  ZIEMIA LUBELSKA, PODLASIE - POGRANICZE KULTUR I RELIGII 
Po śniadaniu przejazd do Lublina (zwiedzanie z Starego Miasta z przewodnikiem: Brama Krakowska, Zamek, Archikatedra, 

Klasztor Dominikanów, Teatr Stary,  Trybunał Koronny i in.). Następnie przejazd do Kozłówki i zwiedzanie słynnego Muzeum 

Zamoyskich (Pałac, Powozownia, Galeria Sztuki Socrealizmu, Kaplica). Następnie krótkie zwiedzanie Kocka (miejsce licznych 

bitw, to tu wsławił się i zginał Berek Joselewicz, Pałac Jabłonowskich, Rynek). Przejazd do Drohiczyna (położony na 

wysokim brzegu Bugu to miasto o bogatej i burzliwej przeszłości. Jest jednym z 4 grodów koronacyjnych w Polsce. Panorama 

z Góry Zamkowej, zabytkowe zespoły klasztorne) – zwiedzanie. Następnie   przejazd przez Siemiatycze – zobaczymy pomnik 

księżnej Anny Jabłonowskiej, Cerkiew i Klasztor Misjonarzy. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Siemiatycz. 

 

4.dzień – KRESOWE PUSZCZE. WŚROD TATARÓW I SZLACHECKICH ZAŚCIANKÓW 

Po śniadaniu przejazd na Świętą Górę Grabarkę („Jasna Góra polskiego prawosławia”), następnie – Puszcza 
Knyszyńska i Supraśl (jedyna w Polsce gotycko – bizantyjska cerkiew obronna, secesyjny Pałac Buchholtzów, drewniane 

domy tkaczy) – Bohoniki (wioska tatarska z meczetem) - Sokółka (stolica polskiego orientu... Kościół  św. Antoniego  – 

miejsce cudu eucharystycznego w 2008 roku,  Cerkiew św. Aleksandra Newskiego) - Różanystok (dawna posiadłość 

Tyszkiewiczów, zabytkowy klasztor i kościół podominikański, Sanktuarium Maryjne) – Dąbrowa Białostocka – przejazdem 

(królowa Bona i cud gospodarczy) - Puszcza Augustowska. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Augustowa/Suwałk. 

 

5.dzień – BIEGUN ZIMNA i KRESOWE PUSZCZE 

Po śniadaniu Wigierski Park Narodowy i dawny Klasztor Kamedułów Wigierskich – zwiedzanie.  Następnie i Suwalski 
Park Krajobrazowy („Bieszczady Północy” z czasów lądolodu) –  Smolniki (filmowe pejzaże z „Pana Tadeusza”) - Jezioro  
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Hańcza (nasze najgłębsze) - Wiżajny (polski biegun zimna) i Trójstyk Polska – Rosja – Litwa – – Suchowola 

(geometryczny środek Europy, rodzinne strony Bł. Jerzego Popiełuszki, Łuk Papieski, Kościół św. Piotra i Pawła) – Zamek 
Knyszyn /z zewnątrz/, spacer po słynnym Tykocinie. Następnie Białystok (Pałac Branickich - Podlaski Wersal, Bazylika 

Wniebowzięcia i Stary Kościół Farny, zabytkowe kamienice i pałace miejskie, Rynek Kościuszki i ratusz). Obiadokolacja i nocleg 

w okolicach Białegostoku. 
      
6.dzień – ŻELAZOWA WOLA i FRYDERYK CHOPIN 

Po śniadaniu przejazd do Żelazowej Woli – zwiedzanie przepięknego Parku + Domu Urodzenia Fryderyka Chopina 
+ Wystaw czasowych. Zwiedzanie z AudioGuide. Powrót do Krakowa przez Radom – Kielce. Na trasie godzinny postój na 

posiłek – we własnym zakresie. Planowany przyjazd do Krakowa około godziny 20.00 – 21.00 
 

Cena: 1350 zł [ przy minimum 42 Uczestnikach ]  
Cena: 1450 zł [ przy minimum 35 Uczestnikach ] 

Cena zawiera:  
• 5 noclegów w Hotelach / Pensjonatach - pokoje 2,3 os. z łazienkami 

• przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe  

• 5 śniadań i 5 obiadokolacji  

• opiekę pilota-przewodnika  

• ubezpieczenie NNW 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

• podatek VAT  
 

Cena nie zawiera:  
 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, muzeów, przewodników miejscowych: około 150 zł os. Kwota 
dotyczy biletow ulgowych. Dokładne ceny biletów zostaną podane w terminie późniejszym, gdyż nie są 

jeszcze zaktualizowane na oficjalnych stronach poszczególnych obiektów. Dla Uczestników, którym nie 

będą przysługiwały bilety ulgowe – zostanie wyliczona dopłata. 
 

•  zestawu słuchawkowego Tour Guide System: 30 zł/os. za 6 dni. 

 Płatne w autokarze w dniu wyjazdu. 
 

Program ma charakter ramowy i uwzględnia aktualną /na dzień 27.01.2022 r./ sytuację na granicy wschodniej. 
Kolejność zwiedzania może ulegać niewielkim zmianom/modyfikacjom. 

 

... to my, to my, to my ... 
 

 
                                                       
 

SŁAWEK                                                              JÓZEK 
      Autor                                                              Organizator      

programu, 
PRZEWODNIK 

  
 
 
 
 
 
 
 


