UKRAINA - LWÓW - Zamki - WYCIECZKA LOTNICZA
Ramowy program:
1. Dzień 23.06.2019r.
Wyjazd ok godz. 23.00 – przejazd na lotnisko w Gdańsku.
2. Dzień 24.06.2019r.
Wylot do Lwowa godz. 06:10. Przylot do Lwowa spotkanie z przewodnikiem, przejazd do centrum spacer po Starym Mieście: Wały
Gubernatorskie, Baszta Prochowa, zwiedzanie cerkwi Wołoskiej, pomnik Fedorowa, Arsenał Miejski, obejrzenie kamieniczek w Rynku i
budynku Ratusza, kamienice kupieckie, zwiedzanie kaplicy Boimów, Katedry Łacińskiej. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica
ormiańska - zwiedzanie Katedry Ormiańskiej, dom Cztery Pory Roku, pomnik Adama Mickiewicza, Kasyno Szlacheckie, Poczta Główna, Pałac
Potockich, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3. Dzień 25.06.2019r.
Śniadanie. Godz. 08:30 wyjazd na trasę zwiedzania. Olesko - zamek Daniłowiczów i Sobieskich - miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, pomnik
armii konnej S. Budionnego. Podhorce - pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, park krajobrazowy, dawna karczma
(zajazd hetmański). Złoczów - zamek z bastionami fundacji Jakuba Sobieskiego. Powrót do Lwowa. powrót do hotelu, nocleg.
4. Dzień 26.06.2019r.
Śniadanie. Godz. 09:00 spotkanie z przewodnikiem, ciąg dalszy zwiedzania. Przejazd panoramiczny po zachodniej części Lwowa, zobaczymy m.
in.: katedrę greckokatolicką św. Jura (zwiedzanie), kościół św. Elżbiety, budynek dworca kolejowego, gmach Politechniki Lwowskiej, Przejazd na
Łyczaków - zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich), przyjazd do hotelu, czas wolny (istnieje
możliwość zorganizowania degustacji nalewek we słynnej stylowej restauracji Baczewski nalewek- koszt około 5 euro).
5. Dzień 27.06.2019r.
Śniadanie. Godz. 09:30 spotkanie z przewodnikiem, Dalsze zwiedzanie Lwowa: wzgórza Wuleckie, gdzie w czasie II wojny rozstrzelano
światowej sławy profesorów lwowskich uczelni, ruiny zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego Wysokiego Zamku i przepiękna panorama
miasta z Kopca Unii Lubelskiej, uniwersytet Iwana Franko (przedwojenny uniwersytet Jana Kazimierza), Lwowska Galeria Obrazów, zawierająca
ogromny zbiór malarstwa młodopolskiego: m.in. płótna Grottgera, Malczewskiego, Chełmońskiego i Kossaka, gmach Ossolineum – słynnej
biblioteki, założonej w budynku klasztoru Karmelitanek, zaprojektowanym przez gen. Józefa Bema oraz zachwycający wystrojem i rozmiarem
(54 ha) Park Stryjski, z pomnikiem J. Kilińskiego (w parkowej rotundzie prezentowano przed wojną Panoramę Racławicką). Powrót do hotelu.
6. Dzień 28.06.2019r.
Śniadanie godz. 10: 30, następnie wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Portu Lotniczego. Wylot do Polski
Przylot i transfer z lotniska, zakończenie wycieczki.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
LICZBA UCZESTNIKÓW

40

20

CENA ZA OSOBĘ

1075 zł

1435 zł

Cena obejmuje:

transfer autokarem na i z lotniska w Gdańsku,

transport autokarem we Lwowie,

zakwaterowanie w hotelu w centrum Lwowa ze śniadaniami ( x 4 );

polskojęzycznego przewodnika;

ubezpieczenie KL i NNW - Standard 30 000 euro z bagażem ;

obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
Cena nie zawiera:

biletów lotniczych tanich linii lotniczych Wizzair - cena biletów lotniczych na dzień 30.10.2018r. wynosi 592 zł/os.
(z bagażem podręcznym wymiary 40 cm x 30 cm x 20 cm np. torebka damska, saszetka, etui na aparat fotograficzny) + bagaż główny 20 kg do
luku.

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów koszt około 120 zł/ os.
Uwaga!
Przelot realizowany będzie liniami lotniczymi niskobudżetowymi Wizz Air, wg warunków przewoźnika bilety nie podlegają zwrotowi. W związku
z czym w przypadku rezygnacji z wycieczki kwota na zakup biletu lotniczego nie zostanie zwrócona. Lista z nazwiskami uczestników wymagana
jest w dniu podjęcia decyzji. Po tym terminie istnieje możliwość zmiany rezerwacji na innego pasażera, wiąże się to z dodatkową opłatą, która
podawana jest przez przewoźnika na dzień dokonywania zmiany, koszt opłaty od 250 zł.

