
MOŁDAWSKIE WINNICE 2016 

 

09.IX (piątek) 

BRANIEWO, 5:00 wyjazd, (6:00 Elbląg) do Żółkwi (Ukraina)  ok. 670 km,  

ŻÓŁKIEW zakwaterowanie  w  hotelu, krótki spacer po prywatnym mieście hetmana         

St. Żółkiewskiego, XVII w kolegiata, w podziemiach której znajdują się krypty 

grobowe Żółkiewskich, Daniłowiczów i Sobieskich, renesansowe kamieniczki wokół 

rynku, ratusz i zamek z zewnątrz, obiadokolacja, nocleg 

 

10.IX (sobota) 

ŻÓŁKIEW, śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Lwowa ok. 30 km 

LWÓW 700 tys. stolica obwodu lwowskiego - spacer z pilotem od Baszty Prochowej, przez 

Rynek Starego Miasta, obok katedry Łacińskiej do słynnej Opery wieńczącej Wały 

Hetmańskie (obecnie Prospekt Wolności) wyjazd do Czerniowców ok. 300 km,         

po drodze przejazd przez:  

 Złoczów (XVI w zamek Sobieskich, cerkiew św. Mikołaja, kaplica Orląt 

Złoczowskich – poświęcona pomordowanym przez Ukraińców żołnierzy i oficerów 

polskich z walk    w latach 1918 -20),  

 Tarnopol (200 tyś. miasto, założone w 1540 r. przez hetmana Jana Tarnowskiego, 

zachował się zamek – warownia nad rzeką Seret przebudowany w XVIII w na pałac)   

 Trembowla (ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego),  

 Czortków (ruiny XVII w zamku nad Seretem, dominikański kościół św. Stanisława            

w którym modlili się królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski) 

ZALESZCZYKI, miasto w zakolu Dniestru (krótkie zwiedzanie miasta), jedno z najpiękniej 

położonych miast na Podolu, w czasach II Rzeczpospolitej było znanym kurortem 

letniskowym. We wrześniu 1939 r. przez most na Dniestrze ewakuowała się część 

wojska polskiego (szosa zaleszczycka). Najstarszą budowlą w mieście jest kościół 

rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława wybudowany w 1763 roku, 

skupiający obecnie środowisko nielicznych już Polaków mieszkających                               

w Zaleszczykach. W czasach II RP miejscowość miała kolejowe połączenie z Gdynią. 

Do dzisiaj zachowały się takie obiekty jak: Pałac Poniatowskich, willa Piłsudskiego, 

czy dworek Kasprowicza.  

CZERNIOWCE, 250 tyś miasto w historycznej Bukowinie nad rzeką Prut, zakwaterowanie 

w hotelu, obiadokolacja, nocleg; 

 

11.IX (niedziela) 

CZERNIOWCE, śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie: dawny pałac metropolity 

Bukowiny a obecnie gmach główny uniwersytetu wpisany na listę dziedzictwa 

narodowego UNESCO, secesyjne centrum starego miasta, synagoga Tempel 

wybudowana w stylu mauretańskim – obecnie kino, budynek teatru, ratusz miejski, 

Dom Polski,  wyjazd do Bielce (Balti) Mołdawia, ok. 300 km po drodze zwiedzanie: 

CHOCIM, graniczna twierdza nad Dniestrem, której budowa sięga XIV w przyczółek 

obrony Rzeczypospolitej przed Turkami, po klęsce pod Cecorą, wspaniałe zwycięstwo 

pod Chocimiem gdzie wojska hetmana Chodkiewicza gromią 150 tyś. armię turecką. 

Ranny w bitwie Chodkiewicz umiera w twierdzy w 1621 r. Wyjazd i po drodze: 

STYRCZA, wieś na przedmieściach Glodeni – największe po Bielcach skupisko Polaków    

w Mołdawii zwana Małą Warszawą. Pierwsi mieszkańcy w liczbie 34 przybyli tutaj    

z okolic Kamieńca Podolskiego i Chocimia. Obecnie w wiosce liczącej ponad 300 

osób funkcjonuje Dom Polski i pobudowany przez mieszkańców kościół katolicki, 

wyjazd do Bielc drugiego co do wielkości miasta Mołdawii, 

BIELCE,  zakwaterowanie w hotelu,  obiadokolacja, nocleg; 

 

12.IX  (poniedziałek) 

BIELCE, śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie: dzielnica Bielce Nowe założona przez 

polskich emigrantów, prawosławny sobór Konstantyna i Heleny, katolicki kościół św. 

Archaniołów, ormiańska cerkiew św. Grzegorza, sobór św. Mikołaja, Dom Polski, 

wyjazd do Kiszyniowa, stolicy Mołdawii, po drodze: 



 

CRICOVA, zwiedzanie najsłynniejszej mołdawskiej winnicy, odwiedzanej przez 

najwybitniejsze osobistości. Swoje leżakujące tam butelki z winem posiadają  m. in. 

W. Putin, A. Merkel czy D. Tusk. Po degustacji miejscowych trunków wyjazd do 

Kiszyniowa i zwiedzanie: kaplica Matki Bożej Dobrej Rady, kiszyniowska katedra - 

czyli dawny kościół Opatrzności Bożej, Bulwar Stefana Wielkiego, Cerkiew 

Narodzenia Pańskiego, przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg;  

 

13.IX (wtorek) 

KISZYNIÓW, śniadanie, wyjazd do Milesti Mici - największa w Europie leżakownia win.  

W wydrążonych w skale wapiennej korytarzach o długości ponad 200 km znajduje się 

największa kolekcja win przekraczająca 1,5 mln butelek. Powrót do Kiszyniowa                  

i zwiedzanie: Łuk Triumfalny, Ratusz, pomnik Stefana III Wielkiego, Narodowe 

Muzeum Historii Mołdawii, Cmentarz Katolicki - leżący w tzw. Dolinie Róż, przyjazd 

do hotelu, obiadokolacja, nocleg;  

 

14.IX (środa) 

KISZYNIÓW, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Jassy (Rumunia) ok. 180 km 

JASSY, 300 tyś. miasto w historycznej Mołdawii nad rzeką Bahlui (dopływ Prutu), w latach   

1916–18 miasto pełniło stolicę Królestwa Rumunii. Zwiedzanie z przewodnikiem 

najciekawszych obiektów miasta: Pałac Kultury, Teatr Narodowy, Uniwersytet, 

Cerkiew Św. Mikołaja 

JASSY, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg; 

 

15.VIII (czwartek) 

JASSY, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Suceavy ok. 150 km,  

SUCEAVA, 100 tyś. miasto, siedziba Związku Polaków w Rumunii. Zwiedzanie: ruiny XIV 

w Twierdzy Tronowej, Monastyr św. Jana Nowego z cerkwią św. Jerzego wpisany na 

listę dziedzictwa narodowego UNESCO, cerkiew Narodzin św. Jana Chrzciciela, 

przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg, 

 

16.IX (piątek) 

SUCEAVA, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Truskawca (Ukraina) ok. 400 km 

TRUSKAWIEC, w okresie II RP miasto było najmłodszym i bardzo popularnym 

uzdrowiskiem w Polsce. Kuracjuszami z tego okresu byli m. innymi: J. Piłsudski,                

W. Witos, I. Daszyński, A. Dymsza, E. Bodo, J. Kusociński 

TRUSKAWIEC, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie,  krótkie zwiedzanie miasta, 

 obiadokolacja, nocleg, 

17.IX (sobota) 

TRUSKAWIEC, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Rzeszowa, ok. 190 km, po drodze: 

PRZEMYŚL, zwiedzanie miasta: Zamek Kazimierzowski, Rynek, Katedra Przemyska, 

Muzeum Dzwonów i Fajek, wyjazd do Łańcuta, 

ŁAŃCUT, zwiedzanie: Zamek Lubomirskich i Potockich (Dział Sztuki Cerkiewnej, 

powozownia, storczykarnia), przejazd do Rzeszowa. 

RZESZÓW, wieczorne zwiedzanie miasta: Rynek Starego Miasta, Ratusz Miejski, Zamek 

Lubomirskich z zewnątrz, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg; 

 

        18.IX (niedziela) 

RZESZÓW, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Braniewa ok. 610 km,  po drodze: 

SANDOMIERZ, zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: Rynek Starego Miasta, Zamek 

Kazimierzowski, Brama Opatowska i miejsc związanych z serialem TV Ojciec 

Mateusz. Wyjazd do Braniewa, ok. 520 km,  po drodze obiad  (okolice Kozienic)  
 

           Koszt wycieczki:  . 1 800,00 PLN                                   

http://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-przemyslu.htm
http://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-przemyslu.htm
http://www.polskieszlaki.pl/katedra-w-przemyslu.htm
http://www.polskieszlaki.pl/muzeum-dzwonow-i-fajek-w-przemyslu.htm

