Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Ukraina - Lwów i Złota Podkowa (Al)

Numer oferty: 330

Lwów - Szlak "Złotej Podkowy" - Złoczów - Podhorce - Olesko - Żółkiew - najpiękniejsze miasto dawnej
Rzeczypospolitej
Program
1 dzień:
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje. Przejazd do Lwowa miasta usytuowanego, podobnie jak Rzym, na siedmiu wzgórzach. Jego położenie sprawia, że miasto pod
względem klimatu, flory i fauny jest miastem Wschodu i Zachodu, miastem na styku cywilizacji, świata
łacińskiego i prawosławia, zbudowanym przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów, Niemców, Greków i inne
narody. Pierwsze spotkanie z miastem - krótki spacer, podczas którego zobaczymy: Prospekt Swobody, który
jest miejscem manifestacji politycznych i parad wojskowych, Gmach Teatru Wielkiego i Baletu - jest to nie tylko
dzieło sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa, Plac Mickiewicza - najsłynniejszy plac Lwowa z
pomnikiem Adama Mickiewicza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
Po śniadaniu wyjazd na trasę „Złotej Podkowy”- malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu.
Złoczów - zwiedzanie zamku należącego niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów. Podhorce - rezydencja
Koniecpolskich, Rzewuskich, Ossolińskich oraz Klasztor Bazylianów. Olesko - zwiedzanie zamku, w którym
urodził się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki, obecnie zamek jest siedzibą filii Lwowskiej Galerii
Narodowej. Powrót do Lwowa. Czas wolny. Dla chętnych kolacja regionalna w restauracji (dodatkowo płatna ok.
17 EUR). Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Żółkwi - jednego z najpiękniejszych miast dawnej Rzeczpospolitej. Spacer po
miasteczku, gdzie na uwagę zasługują: piękny rynek z zabytkowymi kamienicami, wspaniała kolegiata św.
Wawrzyńca, zamek, zespół klasztorny i cerkiew Bazylianów oraz synagoga.Powrót do Lwowa. Spacer po
starówce. Udamy się do wnętrz katedry łacińskiej - jeden z dwóch czynnych kościołów katolickich we Lwowie,
Kaplicy Boimów – pomnik architektury i rzeźby manierystycznej, Katedry Ormiańskiej - budowla nawiązująca
swym stylem do architektury koloniiormiańskich na Krymie. Zobaczymy Cerkiew Uspieńską, Wieżę Prochową,
kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów - jeden z najpiękniejszych kościołów Lwowa, zachwycający swą
zgrabną sylwetką i bogato dekorowaną fasadą. Czas wolny, obiadokolacja. W godzinach wieczornych powrót do
hotelu na nocleg.
4 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dokończenie zwiedzania Lwowa: Cmentarz Łyczakowski - jeden z
największych cmentarzy w Europie nazywany „lwowskim Pere Lachaise”, cmentarz Orląt Lwowskich,
greckokatolicka katedra św. Jura, Wysoki Zamek z Kopcem Unii - panorama miasta i okolicy. W godzinach
południowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
- zakwaterowanie - 3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy Lwowa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
- wyżywienie - 3 śniadania serwowane, 2 obiadokolacje serwowane. Za dopłatą kolacja regionalna.
- transport - autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
- ubezpieczenie - Signal Iduna S.A.
- realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Program fakultatywny:
- kolacja regionalna ok. 17 EUR (min. 20 os.),
- nocne zwiedzanie Lwowa ok. 13 EUR (min. 20 os.),
- degustacja ekskluzywnych likierów lwowskich ok. 10 EUR (min. 15 os.)
Uwaga!!

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Cena nie obejmuje:
- dopłata za wyjazd z Wrocławia – ok. 100 zł/os. (Nie dotyczy terminu 11-14.11.2021 - dojazd do Katowic we
własnym zakresie).
- dopłaty do pok. jednoosobowego – ok. 300 zł.
- kosztów realizacji programu ponoszonych programu ponosznych przez uczestnika podcza trwania imprezy:
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt - ok. 35 EUR.
- programu fakultatywnego,
- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł (płatna przy rezerwacji)
- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł (płatna przy rezerwacji)
Informacje praktyczne:
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji regionalnej w dniu rezerwacji imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą
grupę (np. lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa.
Przejazd: Rzeszów - Lwów (ok. 180 km) - ok. 4 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 500 km.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte ramiona,
nakrycie głowy - najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.
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2021-06-03

2021-06-06

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-06-24

2021-06-27

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-07-22

2021-07-25

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-08-12

2021-08-15

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-09-09

2021-09-12

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-09-23

2021-09-26

4

1285 zł 899 zł - promocja

2021-11-11

2021-11-14

4

899 zł last minute 899 zł - promocja
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