Zamki na Wołyniu
Program wycieczki po zamkach Wołynia (3 dni)
Dla tego, żeby zobaczyć cuda architektoniczne takie jak zamki, twierdze, pałace, unikalne obiekty świątynne, nie obowiązkowo
jechać w inne kraje. Wystarczy tylko znać dokąd i z kim jechać oraz zdecydować się na podróż chociażby raz. Następnym razem
ponownie zechcesz pojechać w poszukiwaniu nowych obiektów historycznych.
Burzliwe wydarzenia czasów Średniowiecza spowodowały powstanie na ziemiach zachodnioukraińskich gęstej siatki obiektów
obronnych, pałacowych oraz kultowych, które w większości jeszcze zostały zachowane do naszych dni. Starożytne architektoniczne
zabytki zostały zbudowane szczególnie na podwyższeniu, w odległych miejscach, w otoczeniu rzek co estetycznie wzbogaca podróż.
One są unikalne, na razie czas nad nimi jeszcze nie rządzi i dostępne dla oka turystów. Podziemie, sekretne przejścia, legendy – to
wszystko czeka na chętnych, które chcą usłyszeć ich tajemnicy.
Sezonowość: cały rok
PROGRAM
Dzień pierwszy

Przyjazd do Łucka.
Wycieczka:

Włodzimierz Wołyński (Katedra Wniebowzięcia NMP XII w., cerkiew Św. Wasyla XIV w., stare miasto).

Zimne (Świętogórski Obronny Klasztor Wniebowzięcia NMP XIV w. , cerkiew Św. Trójcy XV w.).
Powrót do Łucka.
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień drugi

Przyjazd do Łucka.
Wycieczka:

Łuck (zamek Lubarta, obiekty świątynne Łucka).

Ołyka (zamek XVI w., kościół kolegialny Św. Trójcy, Brama Łucka, kościół Św. Piotra i Pawła).

Klewań (zamek XV w., kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, cerkiew Bożego Narodzenia).

Peresopnycia (miejsce napisania Ewangelii Peresopnyckiej).
Przyjazd do m. Równe.
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień trzeci

Śniadanie.
Wycieczka:

Dębno (zamek XV-XVIII w.).

Krzemieniec (zamek XIII w., architektura świątynna i świecka).

Meżyricz (klasztor XV-XIX w.).

Ostrog (zamek XIII w., gniazdo rodzinne książąt Ostrogskich).
Wyjazd z Równego.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści podróży.
Minimalna liczba osób dla podróży – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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