
                            WYCIECZKA 
LWÓW – Z OTA PODKOWA – PODOLE 

„Szlakiem Bohaterów Trylogii” 
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: 760 z /osob

ZAPEWNIAMY:
4 noclegi:  w hotelach ***
Wy ywienie: 4 niadania i 4 obiadokolacje
Wieczór integracyjny z zabaw  taneczn  DJ
Opiek  pilota podczas trasy przejazdu
Us ugi przewodnika w j zyku polskim na ca ej trasie 
Przejazd autokarem zachodnim (barek, WC, video)
Op aty graniczne, parkingi i ubezpieczenia
Bilety wst pu do trzech zamków  i opery
Ubezpieczenie NNW i KL 
Pod VAT 

UWAGA! Poszczególne punkty programu mog  ulec zamianie lub
przesuni ciu z przyczyn niezale nych od organizatora. Bilety wst pu
do 3 Zamków i Opery Lwowskiej 
Kalkulacja w/w imprezy przy grupie licz cej minimum 40 osób. 

RAMOWY PROGRAM:
1 dzie  – Zbiórka – godz. 315. Wyjazd z miejsca zbiórki na

granic  ukrai sk  o godz. 400, przejazd do OLESKA

(zwiedzanie zamku, miejsca urodzin Jana III Sobieskiego),

przejazd do POCZAJOWA ( awra NMP – barokowy

zespó klasztorny), przejazd do KRZEMIE CA,

obiadokolacja, nocleg.

2 dzie  – niadanie, zwiedzanie Krzemie ca (Góra Bona,

Liceum, ko ció  parafialny, dworek Januszewskich).

Wyjazd, po drodze zwiedzanie ZBARA A, przyjazd do

KAMIE CA PODOLSKIEGO – zwiedzanie (twierdza,

katedra, rynki), obiadokolacja, nocleg.

3 dzie  – niadanie, wyjazd do CHOCIMIA i OKOPÓW

TRÓJCY W., wyjazd w kierunku Lwowa, po drodze

CZORTKÓW i Zamek w Z OCZOWIE, obiadokolacja,

nocleg.

4 dzie – niadanie, zwiedzanie LWOWA z

przewodnikiem: Cmentarz yczakowski i Obro ców

Lwowa, Wysoki Zamek: góra Zamkowa, ruiny Starej

Twierdzy, Panorama miasta: Cerkiew w. Miko aja,

Pomnik I. Fedorowa, Cerkiew w. Piotra i Paw a, Katedra 

w. Jura, Cerkiew w. Olgi – El biety. Spacer centraln

cz ci miasta /pomniki: M.Gruszewskiego, Dany a

Halickiego, A. Mickiewicza, T. Szewczenki, Fontanna

Naj wi trzej Marii Panny/. Zwiedzanie Teatru Opery i

Baletu. Obiadokolacja. Wieczór integracyjny. Nocleg

5 dzie  – niadanie. D.c. zwiedzania Lwowa do godzin

po udniowych. Wyjazd do Polski.

Z turystycznym pozdrowieniem
Organizator: ALMA - TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. ul . Mickiewicza 4 tel./fax 

15 823 57 65. www.alma.tbg.net.pl  e-mail:alma@tbg.net.pl 


