
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

W YCIECZKA OBJAZDOW A 
SZLAKIEM BOHATERÓW 

„OGNIEM I MIECZEM”
1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. przekroczenie granicy pa stwa

(formalno ci ok. 2 godz. + przesuni cie zegarków o 1 godzin  do przodu). Przyjazd do Lwowa,

spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie objazdowe po Lwowie: Cmentarz yczakowski,

 Spacer centraln  cz ci  miasta, Opera, Pomnik A. Mickiewicza. Przejazd do hotelu,

zakwaterowanie, obiadokolacja.  nocleg.

2 DZIE : niadanie godz. 5,30- czasu ukrai skiego. Wyjazd do OLESKA – zwiedzanie zamku,

miejsca urodzin Jana III Sobieskiego, Podhorce,  przejazd do POCZAJOWA - awra NMP – barokowy zespó  klasztorny. Przejazd do KRZEMIE CA

- zwiedzanie miasteczka Juliusza S owackiego , Ko ció  , Kolegium i Klasztoru Jezuitów.

 Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIE : niadanie. Przejazd do Kamie ca Podolskiego –/ krótkie  postoje w Bara u i Wi niowcu – plener zdj ciowy / (Katedra w. Piotra i

Paw a, Brama Batorego,  zwiedzanie Twierdzy, Katedra, Rynek) – obiadokolacja i  nocleg w starej cz ci zespo u hotelowego – klasztoru Ojców

Paulinów.

4 DZIE : niadanie. Wyjazd do CHOCIMIA – zwiedzanie Twierdzy.  Wyjazd w kierunku LWOWA , po drodze zwiedzanie CZORTKOWA.

 i Z OCZOWA – Zamek Sobieskich z XVI wieku, figura w. Jana , Cerkiew unicka w. Miko aja z I wieku, ko ció  Benedyktynów, dawny ko ció

 Pijarów, Synagoga wybudowana przez Jakuba Sobieskiego , Kaplica Poleg ych Bohaterów – Lwów. Obiadokolacja we Lwowie.

  Powrót do Polski w godzinach nocnych.

Termin: 30.04 – 03.05.2012r. 23.06.-26.06.2012 /lub inne do uzgodnienia/

CENA: 795z . /1os. 

ZAPEWNIAMY:
Zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu *** 2, 3, 4-osobowe
Wy ywienie: 3 niadania i  4 obiadokolacje
Opiek  pilota podczas trasy przejazdu
Us ugi przewodnika w j zyku polskim podczas wycieczki
Przejazd autokarem zachodnim ( barek, wc, klimatyzacja, video)
Ubezpieczenie /KL 10 000 Euro , NNW 5000 PLN , baga /
Op aty graniczne, parkingi. 
Podatek VAT.

Informacje praktyczne:
- przy przekroczeniu granicy polsko – ukrai skiej wymagany jest paszport wa ny min. 6 miesi cy od daty zako czenia imprezy.
- do wi ty  prawos awnych (Poczajów) nale y zabra  odpowiedni strój: nakrycie g owy i d uga spódnica (Panie) oraz d ugie spodnie (Panowie).
- Kurs walut: 1 PLN = ok. 2,5 UAH (mo na wymieni  na granicy lub we Lwowie). Na dalsz  tras  proponujemy zabra  Euro lub dolary. 1 EUR – ok.
10,50 UAH, 1 USD – ok. 7,80 UAH 
- Przyk adowe ceny: obiad – od 20 z  ,kawa, herbata – od 2 z , woda 0,5 l – od 1,5 z
- Pogoda na Ukrainie Zachodniej – podobna jak w Polsce, sugerujemy zabra  wygodne buty oraz kurtk  przeciwdeszczow .

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

Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie.
* Wycieczka zostanie zrealizowana przy zg oszeniu si  min. 40 osób na 14 dni przed rozpocz ciem imprezy.

     ZAPRASZAMY !!!!!!


