Bo gdzie jeszcze ludziom, tak dobrze jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie pieśnią Cię budzą i tulą do snu?
Tylko we Lwowie!
... czyli jedziemy do Lwowa i Złotej Podkowy

Lwów na weekend
29-31.05.2020
650 zł/os.
Dzień I - Lwów - Stare Miasto:
- wyjazd z Wrocławia o godz. 01:00, przekroczenie granicy z Ukrainą – przejście graniczne w Krościenku
lub Medyce (obowiązują paszporty),
- przyjazd do Lwowa w godzinach przedpołudniowych,
- zwiedzanie STAREGO MIASTA: Katedra Polska i Ormiańska, Rynek, Kaplica Boimów, Pomnik Adama
Mickiewicza, Opera (z zewnątrz), Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Stara Prochownia,
- zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień II - Złota Podkowa:
- śniadanie,
- zwiedzanie: Zamek w Olesku – miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, Pałac w Podhorcach – należący do
rodów Koniecpolskich i Rzewuskich, park, klasztor,
- lunch,
- zwiedzanie: Żółkiew - miasto założone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w 1597
roku miało przypominać renesansowy Zamość. Miasto to stało się ulubionym miejscem relaksu samego Jana
III Sobieskiego,
- powrót do hotelu, obiadokolacja.
Dzień III - Lwów - dalsze zwiedzanie:
- śniadanie, wykwaterowanie,
- objazdówka autokarowa: Uniwersytet Jana Kazimierza, Politechnika, Biblioteka Ossolińskich, dalsze
zwiedzanie miasta w tym: Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, panorama miasta i okolic ze wzgórza
Wysoki Zamek,
- czas wolny,
- wyjazd do Polski około godz. 16:00. Planowany powrót do Wrocławia około godz. 4:00-5:00 w dniu 1.06.
Cena 650 zł/os. zawiera:
przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w wc, barek oraz DVD,
opiekę pilota i przewodnika polskojęzycznego podczas zwiedzania,
2 noclegi w pokojach 2-os.
2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 lunch,
bilety wstępu,
ubezpieczenie KL na 10 tys. euro bez chorób przewlekłych.
Zapisy do 30.12.2019 r. na adres: smalcem.po.mapie@gmail.com lub pod nr tel.: 733-909-902.
Po potwierdzeniu wycieczki obowiązuje wpłata zaliczki do 10.01.2020 r. w wysokości 150 zł na konto biura
06 1140 2004 0000 3902 7585 1227 z dopiskiem "Lwów". UWAGA: zaliczka nie podlega zwrotowi.

