
SYLWESTER WE LWOWIE

CENA: 820 z /os

HOTEL „SPUTNIK **** - 15 min od centrum !! 

Poczujecie dzi ki nam wi teczn  i noworoczn  atmosfer
niezwyk ego Lwowa – prawdziwej stolicy Kresów. Poka emy Wam
najciekawsze zabytki tego pi knego miasta, tym razem w zimowej
szacie, w iluminacji kolorowych lampek choinek i noworocznych
dekoracji. Prze yjecie szampa sk  zabaw  sylwestrow ,
przekonacie si , e Lwów naprawd  potrafi si  bawi  ! 

TERMIN: 30.12 – 02.01.2012
Dop ata do pok 1os -190z ;
PROGRAM:
1dzie - Wyjazd wg rozk adu jazdy (autokar z Tarnobrzegu 07.45), przejazd przez Mielec,  Rzeszów.

Po po udniu przyjazd do Lwowa. Spacer po lwowskim Rynku, ogl danie wspania ych kamienic: Czarnej,
Sobieskich, Korniaktów,  Apteki-Muzeum. Obejrzenie Placu i pomnika Mickiewicza. W miar  mo no ci
obejrzenie wspania ych wn trz s ynnej Opery Lwowskiej. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja,
nocleg.

2dzie - Po niadaniu przejazd na Wysoki Zamek, ogl danie panoramy miasta. Przejazd na starówk  i 
kontynuacja zwiedzania: obronny Klasztor Bernardynów, Arsena  Miejski i Królewski, cerkiew Wo oska ze
s ynn  Wie  Korniaktowsk , pi kny ko ció  Dominikanów, Katedra Ormia ska, gotycka Katedra 
Wniebowzi cia NMP wraz z renesansow  kaplic  Boimów. Po po udniu czas wolny na zakupy
sylwestrowe i rozkoszowanie si  nastrojowymi knajpkami, powrót do hotelu. Oko o 20.00 rozpocz cie
balu sylwestrowego. Dla ch tnych oko o 23.15 transfer na Rynek Lwowski i mo liwo  przywitania
Nowego Roku wraz z mieszka cami Lwowa, przy d wi kach muzyki i pokazie fajerwerków, powrót do 
hotelu ( cznie ok. 2 godz.).

3dzie - Pó ne niadanie. Dla ch tnych ok. 13.00 zwiedzanie Cmentarza yczakowskiego i Orl t Lwowskich, 
wycieczka objazdowa po Lwowie: sobór w. Jura, Politechnika Lwowska, ko ció w. El biety, dworzec
kolejowy. Spacer po wieczornym Lwowie - roz wietlonych Wa ach Hetma skich. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

4 dzie - Po niadaniu opuszczenie hotelu. Czas wolny na ostatnie zakupy. Oko o 11.00 wyjazd w kierunku 
granicy. Przyjazd do Tarnobrzegu oko o godz. 20.00.

wiadczenia: 3 noclegi w hotelu w pokojach 2os z azienkami, 3 niadania i 2 obiadokolacje, bal sylwestrowy, opieka
pilota, przewodnik lwowski, transport autokarem,  ubezpieczenie KL i NNW. 

Hotel „SPUTNIK **** - nowy, elegancki hotel blisko centrum (zaledwie 15 min. jazdy do starówki), posiadaj cy 120 
pokoi, 2 sale konferencyjne, pi kn  restauracj , parking. Wszystkie pokoje komfortowo wyposa one z: azienk ,
TV-Sat, klimatyzacj , internetem, telefonem.

Bal sylwestrowy: w sali restauracyjnej, przy d wi kach orkiestry i z prowadz cym DJ.
Menu sylwestrowe: 2 gor ce dania, zak ski (zimna p yta), sa atki, desery, napoje, alkohole (butelka

szampana i butelka wódki na 4os)

UWAGI:
1 Transfery antenowe realizowane przy min. 6os ch tnych (wg rozk adu jazdy) 
2 Program imprezy podany jest ramowo - kolejno  zwiedzania mo e ulec zmianie.
3 Koszty wst pów do zwiedzanych obiektów p atne oddzielnie - ok. 20 z /os.

ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów-
Busy.  ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg 
Tel/fax 15 823 57 65  e-mail;:alma@tbg.net.pl 


