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WYCIECZKA SAMOLOTOWA
 



Stary Rynek składający się z 44 zabytkowych kamienic, ukazujących różne style architektoniczne,
m.in.  renesansowa kamienica Bandinellich, Czarna Kamienica, czy Kamienica Królewska
zwiedzanie Kaplicy Boimów, zabytkowej grobowej kaplicy lwowskiej rodziny kupieckiej
przejście pod lwowski Ratusz oraz czas wolny na kawę
zwiedzanie Katedry Ormiańskiej, która jest jednym z najcenniejszych i najbardziej zadziwiających
zabytków Lwowa
obiadokolacja w restauracji lwowskiej
Polonika: Plac i Pomnik Adama Mickiewicza oraz Katedra Łacińska 
spacer jedną z głównych promenad Lwowa - Aleją Wolności do Opery Lwowskiej, czas wolny
powrót do hotelu, nocleg

spacer do Katedry św. Jura, zwiedzanie cerkwi ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego
zwiedzanie najstarszej zabytkowej nekropolii Lwowa – Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt
Lwowskich
czas wolny w Centrum na zakupy  
dalszy ciąg zwiedzania: dla chętnych wieczorny spacer na Kopiec Unii Lubelskiej, skąd podziwiać
będzie można panoramę błyszczącego od świateł Lwowa
obiadokolacja w hotelu

1. dzień
10:00 - zbiórka na lotnisku we Wrocławiu 
12:00 - wylot z Wrocławia (przelot liniami lotniczymi Ryanair)
14:15 - przylot do Lwowa 
Transfer do hotelu w centrum Lwowa 
Zakwaterowanie i obiadokolacja w Hotelu
Czas wolny - nocleg

2. dzień 
Po śniadaniu: zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem lokalnym
W programie: 

3. dzień 
Po śniadaniu, wykwaterowanie z pokoi ( bagaże zostawiamy w  hotelu ), zwiedzanie Lwowa z
przewodnikiem lokalnym
W programie: 

19:30 - transfer na lotnisko
22:20 – wylot ze Lwowa (przelot liniami lotniczymi Ryanair)
22:35 – przylot do Wrocławia - zakończenie wycieczki
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bilet z bagażem kabinowym 10 kg - od ok. 285 zł ( stan na dzień 15.11.2021 )
bilet z bagażem rejestrowanym 20kg  - od ok. 365 zł ( stan na dzień 15.11.2021 )

bilet lotniczy Ryanair (Wrocław - Lwów - Wrocław)
transfer z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko we Lwowie
2 noclegi  w hotelu 3* w Centrum Lwowa (pokoje 2-os. z łaz.) 
2 śniadania w hotelu
2 obiadokolacje w hotelu
1 obiadokolacja w restauracji w Centrum Lwowa
opieka pilota
ubezpieczenie: Koszty Leczenia + NNW + Choroby Przewlekłe + Bagaż w T.U. Signal Iduna)

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
przewodnik lokalny ( 2 dni )
składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy
tourguide

Cena: 750 zł   + koszt biletu lotniczego linii lotniczych Ryanair 
do wyboru: 

Cena biletów lotniczych nie jest wartością stałą i zależy od aktualnego cennika w dniu zakupu
biletu.

Świadczenia:

Koszty dodatkowe - 140 zł/os.: 

Dopłata do pokoju 1-os. - 130 zł
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Ważne Informacje:
Jeżeli Teatr Opery Lwowskiej będzie czynny, 

chętni będą mogli zarezerwować bilet na spektakl (ok. 50 - 65 zł).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Do wjazdu na Ukrainę niezbędny jest paszport ważny min. 120 dni od planowanej
 daty powrotu z Ukrainy (nie ma możliwości wjazdu na dowód osobisty).

Wyjazd zorganizowany zgodnie z przepisami wjazdowymi na teren Republiki Ukrainy. 
                Uczestnicy powinni być zaszczepieni i posiadać Certyfikat Covidowy lub              

  posiadać negatywny wynik testu, ale należy się liczyć z różnymi obostrzeniami.
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