OFERTA 4-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ

FASCYNUJĄCY LWÓW
ORAZ PIĘKNE MIASTA PODKARPACIA: PRZEMYŚL, JAROSŁAW i ŁAŃCUT

Termin: 29/30 V–02 VI 2019 r.

Cena:

859,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
29 V Zbiórka we Wrocławiu (stacja paliw przy ul. Suchej 15), wyjazd autokarem o godz. 23:00. Przejazd nocny
autostradą A4 w kierunku granicy polsko-ukraińskiej.
30 V Rano spotkanie z przewodnikiem i przyjazd do granicy w Medyce. Po jej przekroczeniu, przed południem przyjazd
do Lwowa. Wejście na Kopiec Unii Lubelskiej, skąd wspaniała panorama Lwowa, wizyta przy ruinach górnego
zamku oraz spacer po Cmentarzu Łyczakowskim, w tym wizyta w kwaterze Orląt Lwowskich. Wieczorem dojazd do
hotelu w pobliżu Lwowa – zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny i nocleg.
31 V Śniadanie, po nim wyjazd z przewodnikiem do centrum Lwowa, zwiedzanie miasta: archikatedra św. Jura, kaplica
Boimów, rynek starego Lwowa z kamienicą czarną i królewską oraz ratuszem, katedra łacińska i ormiańska,
cerkiew wołoska. Czas wolny na Prospekcie Wolności w rejonie pomnika A. Mickiewicza oraz wizyta
w przepięknym gmachu opery. Objazd miasta autokarem i powrót do hotelu, uroczysta kolacja z bogatym menu
przy muzyce na żywo. Nocleg.
1 VI Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Polski. Po przekroczeniu granicy, w godzinach południowych
przyjazd do Przemyśla, spotkanie z przewodnikiem i spacer po mieście – zwiedzanie jego ważniejszych zabytków,
m.in.: bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, renesansowego zamku kazimierzowskiego, archikatedry
greckokatolickiej św. Jana Chrzciciela, kościoła Reformatów. Po zwiedzaniu czas wolny na rynku, po czym wyjazd
do pobliskiego Jarosławia. Po przyjeździe, zakwaterowanie w hotelu oraz obiadokolacja, po której (dla chętnych)
spacer z pilotem na przepiękną starówkę jarosławską. Po powrocie do hotelu nocleg.
2 VI Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do pobliskiego Łańcuta, wizyta w kompleksie zamkowo-parkowym, który
jest perłą wśród rezydencji polskich arystokratów, a należał kiedyś do rodów Lubomirskich i Potockich.
Po zwiedzaniu komnat zamkowych i spacerze po parku, wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Wrocławia
w późnych godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
Uwagi:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie zgodnej - uczestnicy muszą posiadać ważne paszporty;
z programem;
- 3 noclegi w hotelach***, pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- 3 obiadokolacje, w tym jedna uroczysta przy muzyce na żywo;
- 3 śniadania;
- usługi przewodnickie w: Przemyślu, Lwowie i Łańcucie;
- opiekę pilota w trakcie całej wycieczki;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe, parkingowe oraz graniczne.

- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 46 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli średni kurs1 dolara amerykańskiego trwale przekroczy
poziom 3,85 zł, całkowita cena wycieczki może nieznacznie
wzrosnąć;

Dodatkowe opłaty: wstępy do zwiedzanych obiektów na terenie Ukrainy i Polski – ok. 50,- zł/os.
Podana powyżej opłata oparta jest na cenach obowiązujących w 2018 r. i może ulec nieznacznej zmianie w 2019 r.
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