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              „PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”                                                                                                      
 

                              LWÓW - ZŁOTA PODKOWA – ŻÓŁKIEW 
       WIECZÓR UKRAIŃSKI W REGIONALNEJ RESTAURACJI 
              27.07 – 30.07.2021    
1 dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 06:00. Przejazd na Ukrainę do LWOWA, zwiedzanie: 
Kaplica Boimów, Rynek, Apteka - Muzeum, Kamienica Królewska, Katedra Łacińska, 
Dzielnica Ormiańska z Katedrą, Cerkiew Wołoska, Cerkiew św. Jerzego. 
Obiadokolacja w restauracji. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (Program 
zwiedzania miasta będzie realizowany w zależności od czasu dojazdu do Lwowa, 
część zwiedzania może zostać przeniesiona na trzeci i czwarty dzień). 
2 dzień 

Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie tzw. „Złotej Podkowy” które rozpoczniemy od 
miasteczka POCZAJÓW w którym zobaczymy prawosławna Ławrę - najważniejsze 
sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie. Po zwiedzaniu lunch. Następnie 
przejazd do OLESKA – zwiedzanie Zamku - miejsca narodzin Jana III Sobieskiego -   
z  bogatą ekspozycją obrazów, rzeźby, przedmiotów sztuki użytkowej. Przejazd do 
wsi PODHORCE, gdzie zobaczymy Zamek będący siedzibą rodów Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków. 
Wieczorem powrót do Lwowa, kolacja, nocleg. 
3 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie LWOWA, m.in: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Następnie Góra 
Zamkowa z Kopcem Unii Lubelskiej - piękna panorama miasta. Dworzec Kolejowy, Politechnika, Uniwersytet 
Lwowski, Ossolineum. Następnie spacer od Pomnika Adama Mickiewicza do Wałów Hetmańskich  

i Opery. Powrót do hotelu, czas wolny na przygotowanie się do kolacji. Przejazd do restauracji: WIECZÓR 

UKRAIŃSKI - regionalna obiadokolacja: kilka dań, muzyka na żywo, zabawa, napoje alkoholowe: piwo, biała 
wódka.  Powrót do hotelu,  nocleg. 
4 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do ŻÓŁKWI – zwiedzanie miasta w którym dzieciństwo  
i młodość spędził Król Jan III Sobieski. W późniejszym czasie uczynił z tutejszego Zamku pierwszą rezydencję 
królewską nazywaną „Małym Wawelem”. W godzinach południowych wyjazd do Polski. Planowany powrót do 
Krakowa ok.  godz. 20:00-21:00  (godzina powrotu uzależniona jest od czasu oczekiwania na granicy). 

 

Cena podstawowa:   900,00 zł/osoba Cena senior 60+:   865,00 zł/osoba 
  

ŚWIADCZENIA W CENIE: 

- przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja),  
- opłaty drogowe i parkingowe, 
- 3 noclegi w hotelu*** we Lwowie,  pokoje 2 – osobowe z łazienkami 
- 3 śniadania,  
- 1 lunch w Poczajowie:  jedno danie główne + napój 
- 2 kolacje: dwa dania + napój 
- 1 kolacja w formie Wieczoru Ukraińskiego z muzyką na żywo 
- opieka pilota – przewodnika, 
- ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR, 
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

▪ Dopłata do pokoju 1- osobowego:  + 260,00 zł.   
▪ DOPŁATY: taxa hotelowa: 6 zł/osoba ; wstępy we Lwowie, Olesku, Podhorcach, Żółkwi: + 65 zł/osoba ; 

słuchawki Tour - Guide: + 20 zł/osoba. Ceny biletów i pozostałych opłat mogą ulec zmianie – aktualne ceny 
dostępne na 30 dni przed terminem wyjazdu.  

▪ wymagany jest paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu, 
▪ kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
▪ Cena nie zwiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 


