Klub Pol-Survival PTTK w Rzeszowie
zaprasza na wycieczki z cyklu:

„Kresowymi szlakami”

10-11.08.2019
17-18.08.2019
Zapraszamy serdecznie na wycieczki na Kresy. Na proponowanych trasach dotrzemy do
miejsc popularnych podczas wycieczek kresowych, jak i tych mniej znanych, a nawet zapomnianych,
leżących poza utartymi szlakami, a godnych uwagi i odwiedzin. Były niegdyś świadkami zdarzeń,
które decydowały o losach Rzeczypospolitej. Obejrzymy słynne zamki, kościoły, cerkwie. Poznamy
również ludzi, którzy wciąż kultywują polską tradycję i wiarę na Kresach. Będziemy mieli okazję
do zadumy na polach - pozostającej w cieniu Grunwaldu - beresteckiej wiktorii. Tu poczujemy ducha
naszych przodków, tu możemy zrozumieć Rzeczpospolitą – Ojczyznę wielu Narodów.

Wycieczka w dniach 10-11.08.2019
PROGRAM:
 10.08 (sobota) – godz. 4.00 – wyjazd autobusem z Rzeszowa z grupą kajakarzy,
z parkingu przy Hali Podpromie, przejazd na Ukrainę
 Olesko – zamek (miejsce urodzenia króla Jana Sobieskiego), kościół św. Trójcy, kościół
św. Józefa
 Podkamień – zespół zabudowań i fortyfikacji klasztoru dominikanów, wejście na wzgórze
z Diabelskim Kamieniem
 Brody – twierdza Koniecpolskich
 wspólne ognisko z grupą kajakarzy, nocleg pod namiotem nad Styrem





11.08 (niedziela)
Łopatyn – barokowy kościół parafialny, cmentarz katolicki ze starymi nagrobkami,
m.in. sarkofag gen. J. Dwernickiego, pozostałości rezydencji Chołoniewskich, możliwość
udziału we mszy św.
Beresteczko - miejsce bitwy pod Beresteczkiem, rezerwat historyczny „Kozackie Mogiły”
powrót w godzinach wieczornych do Rzeszowa

Zapewniamy:
 miejsce pod biwak,
 przejazdy autobusem w obie strony,
 ubezpieczenie NNW dla członków PTTK

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Dodatkowy koszt stanowią bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

WPISOWE
200 zł – członkowie klubu Pol-Survival PTTK z dwuletnim stażem
210 zł – pozostali członkowie PTTK

Wycieczka w dniach

17-18.08.2019

PROGRAM:
 17.08 (sobota) – godz. 4.00 – wyjazd autobusem z Rzeszowa, z parkingu przy Hali
Podpromie, przejazd na Ukrainę
 Kilkugodzinny spacer po Lwowie
 Przejazd w okolice Łucka
 Wspólne ognisko z grupą kajakarzy, nocleg pod namiotem nad Styrem






18.08 (niedziela)
Łuck – zamek (największy na Wołyniu), katedra, zespół kościoła i klasztoru jezuitów,
klasztor dominikanów
Żółkiew – kolegiata, zespół dominikanów, zespół bazylianów, zamek
Krechów – zespół klasztorny bazylianów
powrót w godzinach wieczornych do Rzeszowa

Zapewniamy:





miejsce pod biwak
zwiedzanie Łucka z lokalnym przewodnikiem
przejazdy autobusem w obie strony
ubezpieczenie NNW dla członków PTTK

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport.
Dodatkowy koszt stanowią bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłata za przewodnika
w Łucku.

WPISOWE
200 zł – członkowie PTTK
210 zł – pozostali uczestnicy
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w programie.
************************
Zgłoszenia na imprezy wraz z wpisowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2019
przyjmuje:
Odział PTTK w Rzeszowie 35-064, ul. Matejki 2, tel. 17 85 367 55

