Karpaty skalne
Program wycieczkowy Karpatami skalnymi (3 dni)
Na północnych i południowych stokach Karpat, od rzek Łomnica i Tereswa, na wschód do rzek Uż i Sian, na zachodzie mieszkają
Bojkowie – przedstawiciele oryginalnej grupy etnograficznej Ukraińców. Swój rodowód Bojkowie prowadzą od starożytnego plemiona
Białych Chorwatów, które zostały dołączone do Rusi Kijowskiej przez Włodzimierza Wielkiego. W czasie niniejszej wycieczki
etnograficznej, odwiedzisz znane ośrodki kraju Bojkowskiego, zapoznasz się z architekturą, zwyczajami oraz tradycjami tej wyjątkowej
społeczności.
Sezonowość: cały rok
PROGRAM
Dzień pierwszy

Przyjazd do m. Stryj
Wycieczka:
 Stryj (kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny XIV — XIX w., kościół o. Franciszkanów XVII-XVIII w., cerkiew Michaiła
Archistratyga).
 Bubnyszcze (znany skalny – jaskiniowy kompleks Skały Dowbusza – unikalny zabytek przyrodniczy i historyczny, nazwany
imieniem legendarnego przewodnika huculskiego Oleksy Dowbusza).
 Rozhurcze (klasztor XIII w., jeden z najbardziej znanych klasztorów skalnych).
 Urycz (staroruski skalny kompleks obronny miasta – twierdzy Tustań, zabytki przyrodnicze i architektoniczne znaczenia
Państwowego, które są unikalne w Europie).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień drugi

Śniadanie
Wycieczka:
 Turka (stolica kraju Bojkowskiego, miejsce organizowania festiwalu etnicznego „Bojkowskie festyny”).
 Jasienica Zamkowa (cerkiew Michaiła Archanioła XVIII w., muzeum sztuki cerkiewnej).
 Spas Terszowski (geologiczny zabytek przyrody - kamień Spaski, zespół skał z wysokością ponad 20 metrów).
 Ławrów (klasztor św. Onufrego, który został założony jeszcze w czasy staroruskie).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień trzeci

Śniadanie
Wycieczka:
 Stary Sambor (ratusz XVII-XIX w., kościół Jana Chrzciciela XVI w., budynek myśliwski XVI w., kościół Bernardynów XVII w.,
klasztor Brygidek XVII w., cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny XVIII w. ).
 Drohobycz (cerkiew św. Jura XV w., cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego XVI w., kościół św. Bartolomea XIV w., największa w
Galicji synagoga chóralna, spichlerz).
Wyjazd ze Stryja.
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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