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TERMIN 
 

23.05 – 27.05.2019 r. 

CENA 
 

1 300 PLN/os. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 dzień – 23 maja, czwartek 
Podstawienie autokaru godz. 6.30 przy Hali Urania (parking górny). Przejazd do Za- mościa. 
Krótki spacer po mieście i pamiątkowe zdjęcie z „Janem Zamoyskim herbu Jelita”. Obiad 
(płatny we własnym zakresie). Przejazd do hotelu i zakwaterowanie. Nocleg. 

 
2 dzień – 24 maja, piątek 
Śniadanie. Przejazd na przejście graniczne w Hrebennem/ Rawa Ruska i przekrocze- nie 
granicy. Przejazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: spacer Pro- spektem 
Swobody – głównym deptakiem miasta – od gmachu Opery do placu i po- mnika Adama 
Mickiewicza oraz hotelu George, z którego balkonu wykonywał swoje arie Jan Kiepura. 
Rynek Starego Miasta z pięknymi kamieniczkami i słynną kawiarnią Atlas – miejscem 
spotkań lwowskiej bohemy, Katedra Łacińska ze wspaniałym ma- nierystycznym 
wystrojem, w której odbyły się Śluby Lwowskie Jana Kazimierza, wy- bierające Matkę 
Boską Królową Polski, Kaplica Boimów uchodząca za największe dzieło manieryzmu w 
Europie Wschodniej. Uroczysta kolacja w Restauracji Baczew- skich. Powrót do hotelu. 
Nocleg. 

 
3 dzień – 25 maja, sobota 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: wizyta na założonym za panowania cesarza 
Józefa II cmentarzu Łyczakowskim z grobami m.in. Marii Konopnickiej, Ga- brieli Zapolskiej 
oraz na cmentarzu Orląt Lwowskich – młodych obrońców Lwowa w wojnie 1918 roku, skąd 
pochodzą prochy nieznanego żołnierza, przewiezione na Plac Piłsudskiego w Warszawie. 
Następnie Kościół Dominikanów z epitafium Artura Grott- gera, Katedra Ormiańska – 
perełka architektury wschodniej, wzorowana na katedrze w Ani (Armenia), Katedra św Jura. 
Fakultatywnie: Lwowska Galeria Obrazów, zawie- rająca ogromny zbiór malarstwa 
młodopolskiego: m.in. płótna Grottgera, Malczew- skiego, Chełmońskiego i Kossaka. 
Obiadokolacja. Spektakl w Operze Lwowskiej o godz. 18.00. Powrót do hotelu. Nocleg. 

 
4 dzień – 26 maja, niedziela 
Śniadanie. Przejazd do zamku w Olesku – miejsce urodzin króla Jana III Sobieskiego (z 
zewnątrz). Przejazd i zwiedzanie znanej ukraińskiej ławry prawosławnej w Pocza- jowie. 
Przejazd do Krzemieńca i zwiedzanie starówki, muzeum J. Słowackiego, Ko- ścióła św. 
Stanisława biskupa. Kolacja o godz. 20.00, w znanym we Lwowie Teatrze Piwa „Prawda”. 
Powrót do hotelu. Nocleg. 

 
5 dzień – 27 maja, poniedziałek 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Żółkwi – dawnej siedziby rodów Żółkiewskich i So- 
bieskich, pozostałości zamku, Kolegiata Królowej Niebios – miejsce chrztu Króla Jana 
Sobieskiego, klasztor i kościół Dominikanów, drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Świętej 
Trójcy. Przejazd do przejścia granicznego w Rawie Ruskiej/ Hrebennem i przekroczenie 
granicy. Obiadokolacja na terenie kraju (płatna we własnym zakresie). Powrót do Olsztyna w 
godzinach nocnych. 

CENA OBEJMUJE 

 

– transport autokarem z 

DVD, barkiem i toaletą, 

– 4 noclegi (1 w Polsce, 3 na 

Ukrainie) pokoje 2-os. z 

łazienkami, 

– wyżywienie wymienione w 

programie, 

– 2 uroczyste kolacje, 

– opiekę pilota, 

– usługę przewodnika, 

– ubezpieczenie KL, NNW. 

 
DODATKOWO PŁATNE 

 

– biletów wstępu do 

zwiedzanych obiektów – 

około 300 UAH, 

– biletu do Opery Lwowskiej 

– około 250 UAH. 
 

UWAGI 

 
Program ramowy, kolejność 

zwiedzania może ulec 

zmianie. 

 
 

LWÓW 
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