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LWÓW  -  3 dni 
 

WIECZÓR UKRAIŃSKI W REGIONALNEJ RESTAURACJI 
 

Termin:    18.09 – 20.09.2020  
 
1 dzień 

Wyjazdy: CZECHOWICE /Kaufland – parking/ o godz. 07:00, KATOWICE / PKP 
Cargo ul. Huberta/ godz. 08:00,  KRAKÓW /Dworzec PKP Płaszów/ o godz. 09:00. 
Przejazd do ŁAŃCUTA – zwiedzanie wytwórni wódek POLMOS połączone  
z degustacją wyrobów. Przejazd na Ukrainę. Przyjazd do Lwowa w godzinach 
wieczornych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 

2 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie LWOWA, m.in.: Góra Zamkowa z Kopcem Unii Lubelskiej - 
piękna panorama miasta, Cerkiew św. Jerzego Rynek z Ratuszem, Pałac 
Lubomirskich, Kaplica Boimów, Apteka, Katedra Ormiańska, Opera. Czas wolny 
na zakupy. Przejazd do hotelu, krótki odpoczynek, przejazd do restauracji  
w centrum miasta - WIECZÓR UKRAIŃSKI: regionalna obiadokolacja, kilka dań 
na ciepło i zimno, muzyka na żywo, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
zabawa. Powrót do hotelu, nocleg.  
 

3 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt 
Lwowskich.  W godzinach południowych wyjazd do Polski. Planowany powrót do 
KRAKOWA/KATOWIC/CZECHOWIC ok godziny 19:00/20:00/21:00 (w zależności 
od czasu odprawy granicznej) 
 

Cena:   630,00 zł /osoba 
 

CENA ZAWIERA: 

-  przejazd autokarem lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) 
-  opłaty drogowe i parkingowe, 
-  2 noclegi w hotelu SV we Lwowie, pokoje 2 - osobowe z łazienkami,  
-  2 śniadania - bufet 
-  1 obiadokolacja: dwa dania + napój 
-  1 obiadokolacja w formie Wieczoru Ukraińskiego z białą wódką, napojami, muzyką na żywo. 
-  opieka pilota – przewodnika, 
-  ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR,   
-  podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
- Dodatkowo płatne: POLMOS - bilet wstępu + degustacja + ok 30 zł, bilety wstępu we Lwowie: + ok 45 zł 
 - dopłata do pokoju 1-osobowego:  +180,00 zł 
 - wymagany jest paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu. 
- cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 
 

 


