Святині Тернопілля
Програма екскурсії по святих місцях Тернопільщини (2 дні)
Почаїв та Зарваниця… Ці два паломницькі осередки України є одними із найвідоміших і продовжують свою традицію ще з
часів Київської Русі. Обидва засновані монахами, які покинули Київ під навалою Батиєвих орд у 1240-му році. Подібно, як і в
Києві, перші монахи-пустельники оселились у відносно віддалених місцях, де були печери. Вони і досі вражають своєю красою
та мальовничими краєвидами.
Богоугодне життя у цих осередках стало основою появи багатьох див і зцілень, історію яких можна тут дізнатись.
Найбільшою славою і гордістю Почаєва та Зарваниці є чудодійні ікони Богородиці, до яких щороку приходять сотні тисяч
прочан. Століттями у цих святинях тихо та розмірено іде життя. У наш час Почаїв належить православній, а Зарваниця –
греко-католицькій церкві. Подорож цими релігійними центрами буде доброю нагодою , аби заспокоїти душу та мати ще одну
можливість пошуку її спасіння, торкнутись древніх сторінок нашої історії.
Під час подорожі можна буде дізнатись про інші ікони Богородиці краю та доторкнутись деяких із них.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день

Приїзд до Тернополя.
Виїзд на екскурсію.

Почаїв (найбільший православний комплекс Волині XVI-XIX ст. з бароковим Успенським собором, відомий чудотворною
іконою та відбитком стопи Почаївської Богородиці).

Онишківці (джерело Святої Анни, відоме своїми цілющими властивостями).

Кременець (Замкова гора, ансамбль Колегіуму, світська та храмова архітектура середньовіччя).
Повернення у Тернопіль.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
2 день

Сніданок.
Екскурсія:

Церква Різдва Христового в Тернополі (храм XVII ст. із чудодійною іконою Божої Матері Тернопільської).

Зарваниця (найвідоміший осередок УГКЦ, комплекс монастиря, заснованого у XIII ст.).

Підгорянський монастир (історичне місце походження відомої чудодійної ікони Теребовлянської Богоматері).
Повернення до Тернополя.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб
Детальніше по програмі – у розділі «Інформація»

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

