
WYCIECZKA
LWÓW – OLESKO - PODHORCE 

Lwów jest miastem niezwyk ym: pe no tu brukowanych ulic,

mi ych zau ków, kolorowych kamieniczek. Dla Polaków to cz sto

miasto obarczone mitem kresowo ci i nostalgicznych t sknot.

Miasto wyros e z trudnej historii wielonarodowej Rzeczypospolitej,

a obecnie stanowi ce g ówny o rodek niezawis ej ukrai skiej my li

narodowej. Miasto le ce na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, 

wiata aci skiego i prawos awia; miasto zbudowane przez

Rusinów, Polaków, Ormian, ydów i inne narody, których lady

wci  mo na tu tropi .

Lwów – nie jest podobny do adnego innego miasta na wiecie. Ma

unikalna architektur , która by a kszta towana pod wp ywem

ró nych stylów europejskich od XIII do XX w. W unikalnym

krajobrazie architektonicznym Lwowa wida  pi kno jego zabytków,

które odzwierciedlaj  oblicze przesz o ci. Jest niewyczerpanym

ród em estetycznych odczu .

TERMIN: do uzgodnienia z biurem 
CENA:  580 z  / os.

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie w hotelu **** we Lwowie
Wy ywienie: 3 niadania, 3 obiadokolacje w tym
1 integracyjna z zabaw  taneczno-rozrywkow
Op aty drogowe i parkingowe i celne
Opiek  pilota podczas trasy przejazdu
Us ugi przewodnika w j zyku polskim przez 3 dni
Przejazd autokarem zachodnim
Ubezpieczenie NNW 5000 z . i KL 10000 Euro,
Pod VAT 

RAMOWY PROGRAM:
1 dzie  – Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.

Przejazd do Lwowa. Zwiedzanie: Cmentarz Orl t oraz

Cmentarz yczakowski, Wzgórza Wuleckie (miejsce mordu

profesorów uniwersytetu). Katedra w. Jura, Ko ció w.

El biety, w zale no ci od pogody wyj cie na Wysoki Zamek

(widok na panoram  miasta). Opera Lwowska .

Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

2 dzie  – niadanie. Zwiedzanie starówki: Ratusz, Katedra,

Kaplica Boimów, Pa ac Sobieskiego, Katedra Ormia ska.

Galeria Lwowska (obrazy Malczewskiego), Uniwersytet,

czas wolny na indywidualne zwiedzanie lub zakupy. Powrót

do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

3 dzie  – niadanie, wyjazd do Oleska przez Milatin. 

Zwiedzanie Oleska: zamek – miejsce urodzenia Jana II 

Sobieskiego, ko ció  katolicki. Podhorce (zamek

Podhoreckich). Powrót do hotelu uroczysta obiadokolacja z

zabaw  integracyjn  – Zespó  Ludowy 2 godz. plus muzyka

mechaniczna z DJ 3 godz. Nocleg. 

4 dzie  – niadanie, wolny czas do godz. 10,00 Wyjazd do

Polski w godzinach popo udniowo-wieczornych..

UWAGA! Poszczególne punkty programu mog  ulec 
zamianie lub przesuni ciu z przyczyn niezale nych od
organizatora. Cena nie zawiera biletów wst pu do
zwiedzanych obiektów. Cena biletów wst pu – ok. 14 USD.
tj. bilet wst pu do Opery, wst py; na Cmentarz yczakowski,
Kaplica Boimów, Zamki w Olecku, Podhorcach  i Z otowie

Kalkulacja w/w imprezy przy grupie licz cej minimum 40
osób.

   Z turystycznym pozdrowieniem

Organizator: 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


