
Szlakiem Pana Wołodyjowskiego aż do Kiszyniowa. 
Święto wina.

Data: 29-09 - 05.10.2020 r.

Cena: 1200 zł 

W cenie zawarte są świadczenia:
- przejazd  nowoczesnym autokarem Toruń – Lwów – Podole – Kiszyniów – Tiraspol - Toruń,
- cztery noclegi w hotelach (pokoje 2 i 3 osobowe),
- wyżywienie 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
- zwiedzanie Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Chocimia z miejscowym przewodnikiem,
- zwiedzanie Tiraspola - stolicy Naddniestrza,
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie KL i NNW,

Cena nie zawiera:
- obowiązkowej opłaty klimatycznej ukraińskiej - 20 zł,
- obowiązkowej opłaty klimatycznej Republiki Naddniestrza - 30 zł,
- ewentualnego udziału w zwiedzaniu 100 hektarowej piwnicy winnej w Cricovej - 80zł,

Uwaga! 
Za ewentualne trudności z wjazdem do Republiki Naddniestrza Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
Wymagany paszport z datą ważności co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do Polski.



Program wycieczki:
29.09.2020 – wtorek - wyjazd z Torunia, o godz. 21.00, parking przy Cinema City (ul. Czerwona Droga).

30.09.2020 – środa - przyjazd do Lwowa ok. godz. 10.00, w zależności od ruchu granicznego. Spotkanie z 
przewodnikiem o godz. 12.00, zwiedzanie Starówki Lwowa. Zobaczymy m. in.: Opera, Uniwersytet, Katedra 
Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Arsenał, Muzeum Narodowe. W trakcie zwiedzania przerwa na 
obiad. Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy. Transfer do hotelu (we Lwowie lub Tarnopolu), zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

01.10.2020 – czwartek - wyjazd o godz. 08.00 w kierunku granicy z Mołdawią. Po drodze zwiedzamy zamki 
Podola: Zbaraż, Kamieniec Podolski, Okopy Św. Trójcy. Obiadokolacja i nocleg w Kamieńcu Podolskim.



02.10.2020 – piątek - wykwaterowanie i wyjazd do Chocimia na zwiedzanie twierdzy. Przejazd do granicy z 
Mołdawią o godz. 12.00 Przyjazd do Kiszyniowa w porze popołudniowej, zwiedzanie centrum: Cerkiew 
Narodzenia NMP (XVIII w.), Sobór XIX w. Ciekawe kamienice z XIX w. i  zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

03.10.2020 – sobota - otwarcie korowodu Dionizosa i udział w święcie wina. Po południu przejazd do Tiraspola, 
stolicy Naddniestrza, państwa uznawanego tylko przez Abchazję i Osetię Południową, czas na obiad, wspólne 
zwiedzanie miasta, gdzie na zobaczymy komunistyczne relikty przeszłości). Powrót do Kiszyniowa i dalsze 
zwiedzanie miasta. Czas wolny na degustację kuchni mołdawskiej w trakcie festynu winnego (liczne grill bary na 
ulicy przed Parlamentem), udział w koncertach i uroczystościach z okazji święta wina, obiadokolacja i nocleg.

04.10.2020 – niedziela - wykwaterowanie i wyjazd z Kiszyniowa do jednej z największych winnic na świecie. 
Cricova, która mieści się w kopalnianych korytarzach (120 km!) zlokalizowanych sto metrów pod ziemią. Winiarnia
zajmuje obecnie około 50 km. Znajdują się w nich drewniane beczki i stalowe tanki o pojemności 250 000 litrów. 
W specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach, mieści się największa kolekcja win z całego świata, 
składająca się z ponad dwóch milionów butelek. Przez cały rok w podziemiach panują idealne warunki do 
przechowywania wina (temperatura 12-14 ˚C oraz wilgotność na poziomie ponad 90%).
Tam za dodatkową opłatą można skosztować najlepszego wina na świecie. Wyjazd do Polski około godz. 12.00.

05.10.2020 – poniedziałek - przyjazd do Torunia ok. godz. 07.00, (w zależności od ruchu granicznego).


