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Wspaniała wycieczka do Lwowa i okolic 

 

TERMIN; 21.05 – 27.05.2018 R 

Cena: 1300  PLN/ osoba 
 
Wycieczka do Lwowa i okolic pozwala poznać bliżej miasta, zamki, słynne świątynie dawnych Kresów 

Wschodnich oraz wielkich przodków, którzy zamieszkiwali niegdyś te ziemie. Lwów to wspaniałe miasto, 

które przyciąga co roku tysiące turystów z Polski i nie tylko. 

 

DZIEŃ I – 21.05.2018 r. 
Zbiórka uczestników godz. 5;00 i wyjazd w kierunku Zamościa. Przejazd grupy do Zamościa około godz. 

17;00.Zakwaterowanie, czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.  

 

DZIEŃ II – 22.05.2018 r. 
Śniadanie w miejscu noclegu, Wyjazd z Zamościa w kierunku Lwowa. Przyjazd około godz, 13;00. Spotkanie z 

przewodnikiem. Zwiedzanie Lwowa. Zakwaterowanie, obiadokolacja , nocleg. 

 

DZIEŃ III – 23.05.2018 r. 
Śniadanie w miejscu noclegu, Zwiedzanie Lwowa i okolic.  

 

DZIEŃ IV – 24.05.2018 r. 
Śniadanie w miejscu noclegu.Zwiedzanie Lwowa i okolic. 

 

DZIEŃ V – 25.05.2018 r. 
Śniadanie w miejscu noclegu. Zwiedzanie Lwowa i okolic. 

 

Możemy zwiedzić ; Żółkiew, Olesko, Podhorce. Złoczów, Poczajów i Krzemieniec 
 

DZIEŃ VI – 26.05.2018 r. 
Śniadanie w miejscu noclegu, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Lwowa. Obiad na mieście.  

Wyjazd w drogę powrotną koło godziny  19;00. 

 

DZIEŃ VII 
Przyjazd do Gryfic w godzinach rannych. 

 

CENA OBEJMUJE; 

 Przejazd autokarem turystycznym z toaletą, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi siedzeniami 

 1 nocleg w Polsce- Zamość,  obiadokolacja, śniadanie 

 4 noclegi we Lwowie,  

 5 śniadań i 6 obiadokolacji. 

 Opieka kierownika oraz pilota – przewodnika. 

 Miejscowi przewodnicy 

 Ubezpieczenie KL i NW 

 Wycieczki wg programu 

 Opłaty drogowe, parkingi, autostrady 

Uwaga:  
 toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach 

awaryjnych.  

 Na bilet wstępu należy przeznaczyć około 70 złotych 

 za korzystanie ze sprzętu audio – guide – 1,5 euro dziennie 


