
Teatr Wielki, dziś Teatr Opery i Baletu
im. Salomei Kruszelnickiej.

Dzieło Zygmunta Gorgolewskiego.
Od tak dawna jest wizytówką miasta na
wszelkich widokówkach, fotografiach i

obrazach, że nie sposób wyobrazić sobie
Lwowa bez teatru…
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ??/??/06/17/UA

LWÓW i ZŁOTA PODKOWA 
w 5 dni

TERMIN: 
27.06 – 01.07.2017

CENA: 
1195 PLN (przy obecności 30 osób)

1300 PLN (przy obecności 20 osób)

Dzień 1.
KALISZ,  wyjazd  o  godz.  07.30  autokarem
(zorganizowanym  we  własnym  zakresie)  –  WROCŁAW,
lotnisko, odprawa paszportowo bagażowa (formalności od  ok. 2h przed odlotem), odlot do LWOWA o
12.00 a przylot na 14.15 (czasu lokalnego). Należy przesunąć zegarki o 1 godzinę do przodu). Przejazd
do hotelu „EUROHOTEL”, zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku spacer na nogach po pobliskiej
starówce lwowskiej. Kolacja w restauracji hotelowej z widokiem na panoramę miasta, nocleg. 

Dzień 2.
LWÓW, po śniadaniu od ok. 10.00 zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem m.in.: Rynek
Starego Miasta,  Kamienica Królewska,  Arsenał  –  Muzeum  Broni,  Apteka  –  Muzeum  z  lampą
Łukaszewicza stanowiąca przełom w oświetlaniu  ale  i  wykorzystywaniu i  przetwarzaniu  ropy
naftowej, katedra łacińska, kościół Dominikanów, cerkiew Wołoska, katedra Ormiańska. 
Przejazd do muzeum browarnictwa do autentycznych 300-letnich piwnic na zwiedzanie i ew. na obiad
do BROWARU, w którym oprócz różnorodnych piw z beczek serwowany może być także obiad. 
Na  zakończenie  dnia  –  spacer  słynną  ulicą  Akademicką,  koło  pałacu  Potockich  i  Ossolineum,
Uniwersytet,  Dom Uczonych  –  dawne kasyno  Szlacheckie  –  najpiękniejszy  neobarok  lwowski,
katedra p. w. św. Jura. 
Kolacja  „U  Baczewskiego”  http://kumpelgroup.com/pl/restauracje/restauracja-baczewskich w
nieodległej od hotelu restauracji, nocleg.

http://kumpelgroup.com/pl/restauracje/restauracja-baczewskich/
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Dzień 3.
LWÓW,  po  śniadaniu  wyjazd  na  oglądanie  zamków  tzw.  „Złotej  Podkowy”  –  OLESKO, zamek
Daniłowiczów, miejsce narodzin Jana Sobieskiego – PODHORCE, najwspanialsza kresowa rezydencja
magnacka – ZŁOCZÓW, zamek-twierdza budowana przez Jakuba Sobieskiego, (ew. obiad w stylowej
restauracji  przy  bastionach  zamkowych  w  budowli  będącej  fragmentem  fortyfikacji)  –  LWÓW,
przyjazd na kolację z muzyką na żywo w restauracji „siedem prosiąt” z menu ukraińskim, powrót do
hotelu, nocleg. Trasa ok. 200 km. 

Dzień 4.
LWÓW, po śniadaniu od ok. 10.00 ciąg dalszy zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem
m.in.: kościół Bernardynów, opera i Wały Hetmańskie z pomnikiem Adama Mickiewicza. Czas wolny a
po nim  – spacer słynną ulicą Akademicką, koło pałacu Potockich i Ossolineum, Uniwersytet, katedra p.
w. św. Jura oraz  wizyta na Politechnice Lwowskiej a w niej muzeum, w którym wymienieni są
najwybitniejsi absolwenci i ich późniejsze dokonania, sala rektoratu ozdobiona freskami Matejki
o tematyce technicznej . Przejazd na ulicę Piotra i Pawła i poznawanie muzeum pod odkrytym niebem
-  Cmentarz  Łyczakowski  i  Cmentarz  Orląt  a  następnie  wejście  na  Wysoki  Zamek  -  Kopiec  Unii
Lubelskiej
Kolacja w jednym z licznych lokali w stylu staro - lwowskim, nocleg.

Dzień 5.
LWÓW,  po  śniadaniu dokończenie  poznawania  Lwowa:  Wzgórza  Wuleckie  (miejsce  rozstrzelania
profesorów lwowskich), odwiedzenie zabytkowej zajezdni tramwajowej skąd wyruszył pierwszy
tramwaj  elektryczny, ostatnie  zakupy  w  dużym  markecie  pod  lotniskiem  i  o  14.45  odlot  do
WROCŁAWIA, przylot na 15.00 i powrót do KALISZA w godzinach późnowieczornych. Trasa ok.
120 km. 

CENA ZAWIERA: 

 zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu***/****, pokoje 2-os z łazienkami
 wyżywienie zgodnie z programem: 4 x śniadania, 4 x kolacje
 autokar na transfery, lokalne zwiedzania i na wyjazd na „Złota Podkowę”
 opiekę pilota na całej trasie / lub tylko we Lwowie
 usługi przewodnika miejscowego we Lwowie
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 zestaw słuchawkowy Tour Guide
 ubezpieczenie NNW i KL (TU Europa) oraz 
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 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA: 

 wydatków osobistych
 transportu – autokaru na trasie Kalisz - Wrocław – Kalisz 
 przelotu Wrocław – Lwów - Wrocław
  obiadów 

INFORMACJE DODATKOWE:

 dopłata do pokoju 1-os. - ??? zł 
 istnieje możliwość wyjścia na przedstawienie w Operze (koszt ok. 40 zł). Repertuar dostępny na

stronie www.opera.lviv.ua. Biuro może pomóc przy zakupie biletów. Wskazane jest wzięcie 
odpowiedniego stroju

 łączna trasa przejazdu w Polsce  – ok. 250 km 
 biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie i możliwo-

ści zmiany kolejności 

EUROHOTEL 3*
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Restauracja we Lwowie "Siedem prosiąt" 
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WARTO WIEDZIEĆ:

Waluta
Obowiązującą waluta na Ukrainie są hrywny (UAH), które można zakupić w niektórych kantorach w
Polsce. Wymiany złotówek na hrywny można dokonać również na granicy lub we Lwowie, można też

zabrać euro lub dolary i wymieniać na miejscu. 
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Granica
Przy przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej wymagany jest paszport. 

Wyżywienie
Śniadania, obiadokolacje (serwowane, w hotelu lub w restauracji na mieście). Posiłki przyrządzane
zgodnie z miejscowym zwyczajem kulinarnym. W przypadku serwowanych posiłków w cenie jest 1

napój. W trakcie podróży w miarę możliwości planowane będą postoje na posiłki we własnym zakresie.

Czas
Po przekroczeniu granicy należy przesunąć zegarek o 1 godz. do przodu.

Ważne
Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową.

Do świątyń prawosławnych należy zabrać odpowiedni strój: nakrycie głowy i długa spódnica (Panie)
oraz długie spodnie (Panowie).


