
Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej przy parafii św. Maksymiliana w Białymstoku i
Rycerstwo Niepokalanej ZAPRASZAJĄ na pielgrzymkę 

Kijów, Żytomierz, Berdyczów, Kamieniec Podolski, Lwów

16.07.2020 – 23.07.2020   1600 PLN

Program:
1. dzień: wyjazd z Białegostoku – parking przy kościele św. Maksymiliana, 
zwiedzanie centrum Zamościa, pobyt w sanktuarium …… w Krasnobrodzie, msza 
święta. Obiadokolacja. Nocleg.
2. dzień 2: 8:30 – śniadanie – przejazd na Ukrainę, przyjazd do Kijowa. 
Obiadokolacja. Nocleg.
3. dzień:  8:30 śniadanie - wyjazd
Zwiedzanie stolicy Ukrainy KIJOWA – wycieczka objazdowa: Sobór Sofijski 
wpisany na listę UNESCO, Złote Wrota- rama miejska z XI w., ulica Chreszczatyk- 
główna arteria Kijowa, Majdan Niezależności. Zwiedzanie: Katedra  św. Aleksandra,  
Ławra Peczerska – zespół klasztorny Kijowa wpisany na listę UNESCO . W przerwie  
zwiedzania obiad w Puzata Hata ok. 10-15zł.
Przejazd do Żytomierza. Obiadokolacja. Nocleg.
4. dzień:  7:00 śniadanie – wyjazd do Żytomierza.
Uczestnictwo w uroczystościach odpustowych w święto Matki Bożej Szkaplerznej w 
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. Żytomierz jest zwany ukraińską Częstochową. 
Obiad. Kościół św. Barbary -  miejsce ślubu Eweliny Hańskiej z Honoriuszem Balzak.  
Przejazd do Kamieńca Podolskiego przez Machwinkę (sercanie), Winnicę, Latyczów. 
Obiadokolacja. Nocleg.
5. dzień: 7:00 – śniadanie- wyjazd
Zwiedzanie Kamieńca Podolskiego- Stare Miasto, Rynek, katedra, Twierdza 
Kamieniecka,  cerkwie greko katolickie: redemptorystów, bazylianów, kanion – bilet 
~60 hrywien – 10-15 zł. W przerwie zwiedzania obiad. Obiadokolacja. Nocleg. 
6. dzień:  7:00 śniadanie – wykwaterowanie.
Poranne zwiedzanie Kamieńca Podolskiego, przejazd do Lwowa. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
7. dzień: 7:00 – śniadanie- wyjazd
Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem – cmentarz Łyczakowski – jeden z największych 
cmentarzy w Europie, cmentarz Orląt Lwowskich, greko katolicka katedra św. Jana, 
Starówka,: rynek, katedra łacińska, katedra Ormiańska, cerkiew wołoska, kościół 
dominikanów, pomnik Nikifora, czarna kamienica, kamienica królewska, plac 
Mickiewicza. W przerwie zwiedzania obiad. Obiadokolacja. Nocleg.
8.dzień: śniadanie – wykwaterowanie
Przejazd w kierunku granicy. Przemyśl, przejazd do domu, po drodze postój na obiad 
– płatność we własnym zakresie. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych.

Świadczenia zawarte w cenie:
Noclegi: 20 km od Kijowa – 1 nocleg w Dom Pielgrzyma; w Żytomierzu – 1 nocleg 
w hotelu Gayki; w Kamieńcu Podolskim – 2 noclegi w centrum miasta u sióstr 



urszulanek i w Caritasie; w okolicach Lwowa- 2 noclegi w Domu Pielgrzyma w 
Brzuchowicach. 
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, obiady w środku dnia w przerwie 
zwiedzania: 1x w Kijow ie, 1x w Berdyczowie, 1x w Kamieńcu Podolskim, 1x we 
Lwowie. 
Transport:
Autokar z klimatyzacją, toaletą, video, barkiem.
Na terenie Ukrainy opieka duchowa o. Laurencjusza Żezickiego OSPPE – 
Zakon Paulinów z Browar/k Kijowa z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ubezpieczenie: koszt leczenia na 200 000 zł NNW 10 000zł, OC w życiu prywatnym 
100 000 zł, bagaż 1000 zł. 
 Dodatkowo płatne: obiad w Kijowie w Puzata Hata, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłat za komunikację miejską i metro w Kijowie. 
Ważne: 

 Do przekroczenia granicy Ukraińskiej wymagany jest paszport ważny na okres 
nie mniej niż 3 miesiące. Osoby posiadające paszporty wydane przez inne 
kraje nie należące do UE zobowiązane są do sprawdzenia przepisów wizowych 
oraz ewentualnego wyrobienia wizy. 

 Zaliczkę w kwocie 300 zł należy wpłacić do końca lutego. Pozostałą część 
należy uregulować do 1 czerwca. 

 Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to 
długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy – najlepiej chusta, dla 
mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona. 


