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LWÓW 

 

 

UWAGA! Wycieczka zagraniczna – wymagany dokument 

tożsamości PASZPORT ( ważny minimum 3 miesiące od daty 

powrotu). 

Sugerowany program : 

DZIEŃ 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Lwowa. 

 Zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta Lwowa: rynek, 

Ratusz, najciekawsze kamienice na rynku, kościół 

Dominikanów, Cerkiew Uśpienia, Arsenał, Cerkiew 

Przemienienia Pańskiego.  

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację.  

Nocleg. 

 

DZIEŃ 2 

Śniadanie.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem miasta: przejście przez dzielnicę 

rusinową, żydowską i ormiańską.  

 Spacer wałami Hetmańskimi: Opera Lwowska, pomnik A. 

Mickiewicza. 

 Pałac Potockich, Ossolineum, Poczta Główna, Uniwersytet J. 

Kazimierza, Casyno szlacheckie.  

Obiadokolacja połączona z wieczorem folklorystycznym.  

Nocleg. 

 

DZIEŃ 3 

Śniadanie. 

Wykwaterowanie.  

 Kopiec Unii Lubelskiej – Panorama miasta, Cmentarz 

Łyczakowski i Orląt Lwowskich.  

 Czas wolny na posiłek we własnym zakresie.  

 

Zakończenie wycieczki w godzinach późno-wieczornych. Godzina 

powrotu uzależniona od czasu przejścia na granicy.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Zakwaterowanie w hotelu ***: pokoje 2,3, osobowe z łazienkami . 

W przypadku pokoi jednoosobowych dopłata. 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Obsługa 

licencjonowanych 

przewodników wg. 

programu; 

 Ubezpieczenie 15 000 

NNW, 10 000 Euro KL; 

 2 noclegi;  

 2 śniadanie,  

2 obiadokolacje ( w tym 

jedna regionalna); 

  Podatek turystyczny we 

Lwowie; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz zestawu tour-

guide płatnych dodatkowo  

– 40,00   zł/os  

Wieczór regionalny – 

alkohol nie jest wliczony 

w cenę. 

Liczba osób 30-35 36-39 40-45 46 – 54 55- 60 

Cena 
podstawowa 

730 zł/os 680 zł/os 655 zł/os 640 zł/os 610 zł/os 
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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Wizyta w Muzeum Browaru połączona z degustacją piwa; 

 Zwiedzanie Opery Lwowskiej; 

 Apteka – muzeum ,,Pod Czarnym Orłem”. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura telefonicznie lub mailowo, w ciągu kilku godzin postaramy się Państwu odpowiedzieć z 

gotową nową ofertą w możliwie najniższej cenie.   

ZALICZKA konieczna do podpisania umowy: 150zł/os. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte 

mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. 


