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LWÓW - 3 dni
LWÓW - ŻÓŁKIEW
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd przez
Ukrainę do Żółkwi. Podczas spaceru po Starym Mieście zobaczymy Kolegiatę św. Wawrzyńca wzniesioną z
fundacji hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zamek będący siedzibą hetmana oraz rodu Sobieskich,
neobarokowy ratusz, bramy Zwierzyniecką i Glińską oraz kamienice z podcieniami przy rynku. Przejazd do
Lwowa, ciepła kolacja (dodatkowo płatana), zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: po śniadaniu mamy zaplanowane zwiedzanie Lwowa. Pospacerujemy po Starym Mieście wpisanym
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przy wytyczonym w XIV w. rynku, którego centralną część
zajmuje klasycystyczny ratusz do dziś możemy podziwiać wspaniałe pałace i kamienice. W jednym z
narożników rynku usytuowana jest Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów miasta oraz
manierystyczna kaplica Boimów ufundowana przez sekretarza króla Stefana Batorego. Na placu Mickiewicza
zobaczymy pomnik wieszcza. Do eklektycznego budynku Opery Lwowskiej dotrzemy spacerując jedną z
głównych promenad miasta zwaną dawniej Wałami Hetmańskimi, a dziś Prospektem Swobody. Niezwykle
malowniczy i widoczny z daleka jest archikatedralny sobór św. Jura. Następnie przejdziemy przez kwartał
ormiański z cerkwią Ormiańską słynącą ze wspaniałych malowideł ściennych. Jednym z najwspanialszych
barokowych zabytków Lwowa jest dawny kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów. Trzykondygnacyjna
baszta Prochowa służyła w czasie wojny do przechowywania prochu, a przy stojącym w pobliżu arsenale
działała również ludwisarnia, w której odlewano lufy armatnie i kule żelazne. Przejazd do hotelu, ciepła kolacja
(dodatkowo płatana), nocleg.
3 dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu pojedziemy na Cmentarz Łyczakowski, który jest jedną z
najstarszych europejskich nekropoli istniejących do dziś. Częścią cmentarza Łyczakowskiego jest Cmentarz
Orląt Lwowskich, gdzie pochowani są obrońcy Lwowa z 1918 r. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Polski
wg rozkładu jazdy.
Cena zawiera: przejazd autokarem: standard turystyczny (WC, Video/DVD, klimatyzacja - dostosowany do
wielkości grupy), zakwaterowanie: 2 noclegi hotel **/*** na przedmieściach Lwowa - pokoje 2 os. z łazienką
(możliwość 1 dostawki), wyżywienie: 2 śniadania, opieka pilota, ubezpieczenie NNW, KL, BP, podatek VATmarża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu, opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne, przewodnicy
lokalni, opłaty lokalne, wypożyczenie systemu Tour Guide, kosztów komunikacji lokalnej, kosztów
programowych).
Orientacyjny koszt pakietu ok. 35 euro (płatne obligatoryjnie pilotowi) - koszt finalny uzależniony od
indywidualnych ulg i zniżek.
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Dopłaty do 2 ciepłych kolacji; koszt 120 zł/os. (płatne w biurze).
Uwagi:
W trakcie wyjazdu należy posiadać paszport ! (dotyczy również osób niepełnoletnich).
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.

W celu realizacji programu część przejazdów może być realizowana środkami komunikacji miejskiej.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłaty rezerwacyjne, przewodnicy lokalni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2018 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do ciepłych kolacji biuro zapewnia realizację posiłków zgodnie z
ofertą, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa,
dieta bezlaktozowa, dieta wegańska).
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Dokwaterowanie do pokoju 2 os., 2 os z dostawką lub 3 os. - bez opłat. Dopłata do pokoju 1 osobowego:
290 zł/os. Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Terminy i ceny:
09.11 - 11.11.2019

549 zł

27.03 - 29.03.2020

549 zł

01.05 - 03.05.2020

599 zł

22.05 - 24.05.2020

599 zł

12.06 - 14.06.2020

599 zł

10.07 - 12.07.2020

649 zł

11.09 - 13.09.2020

649 zł

02.10 - 04.10.2020

599 zł

06.11 - 08.11.2020

599 zł

