
 Ramowy program wycieczki:

 1 dzień 
 Wyjazd z umówionego miejsca w we wczesnych godzinach 
porannych. Przejazd do granicy polsko – ukraińskiej. 
 Przejazd do Żółkwi - miasta założonego przez Stanisława 
Żółkiewskiego, hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, jednego 
z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Żółkiew była 
również  ulubioną siedzibą  króla Jana III Sobieskiego.  
Zwiedzanie cennego zabytku miasta - kolegiaty św. Wawrzyńca, w której 
podziemiach spoczywają szczątki hetmana i jego rodziny,  spacer po  
miasteczku. 
 Przejazd do Lwowa, spotkanie z miejscowym przewodnikiem.
 Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt 
Lwowskich - zabytkowych nekropolii Lwowa. Zobaczymy między innymi 
grobowiec Marii Konopnickiej, Sarkofag Gabrieli Zapolskiej,  pomniki 
Juliana Ordona, Artura Grottgera oraz wiele grobów polskich żołnierzy, 
walczących w różnych okresach i w różnych częściach świata.     
 Wjazd na punkt widokowy na wzgórzu Wysoki Zamek, skąd 
rozpościera się piękny widok na Stare Miasto. 
 W godzinach wieczornych przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

 2 dzień 
 Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do centrum Lwowa. 
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie zabytków Starego Miasta 
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
 W programie spaceru między innymi kościoły staromiejskie, Rynek 
otoczony  kamieniczkami, Ratusz, katedry łacińska i ormiańska,  kaplica 
Boimów, pomnik Adama Mickiewicza, Opera Lwowska. Spacer Wałami 
Hetmańskimi i zabytkowymi uliczkami Lwowa.  
 W trakcie zwiedzania przerwa i obiad w jednej ze staromiejskich 
restauracji. 
 W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 

Świadczenia zawarte w cenie:
1 nocleg w hotelu lub domu 
pielgrzyma we Lwowie lub 
najbliższych okolicach, pokoje 2 
i 3 - os. z łazienkami, pokoje 
1-osobowe za dodatkową dopłatą;
wyżywienie według programu 
czyli śniadanie, obiadokolacja 
i obiad;  
opieka pilota;  
usługa przewodnika lwowskiego;  
ubezpieczenie KL i NNW.
Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów; 
zestawu słuchawkowego dla 
każdego uczestnika. 

Uwaga !!!
każdy uczestnik musi posiadać 
ważny paszport
program wycieczki jest ramowy, 
kolejność zwiedzania 
poszczególnych obiektów może się 
zmienić, na życzenie grupy 
możemy wzbogacić program o 
dodatkowe punkty zwiedzania (w 
miarę możliwości czasowych).  

Termin do uzgodnienia 

       Wycieczka do Lwowa  2 dni
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