REZERWACJA:
TRAVELAND Olsztyn

wycieczka do

tel. 89 539 01 01
w godz. 8.00-16.00

LWOWA

4 dni, samolot z Szyman

PROGRAM RAMOWY:
Lwów to miasto magiczne, w którym nadal czuć ducha dawnych lat. Uważany za najpiękniejsze miasto Galicji, słynie z
licznych kościołów należących do różnych wyznań; z przepięknego starego miasta; ze Wzgórza Zamkowego, na którym
wprawdzie nie ma już zamku, ale za to widok zapiera dech w piersiach; z kilku malowniczych cmentarzy oraz z
niezliczonych kawiarni, gdzie tradycyjnymi metodami parzy się najlepszą w kraju kawę!

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Lwowa. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program
zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Lwowa - w programie m.in.:












Wpisany na Listę UNESCO Stary Rynek otoczony 44 kamienicami, w różnych stylach architektonicznych,
wśród których wyróżniają się renesansowa Kamienica Bandinellich, Kamienica Królewska czy Czarna
Kamienica; Ratusz Miejski z charakterystycznymi narożnymi studniami (dla chętnych wejście na Wieżę
Ratuszową ok. 15 UAH / ok. 0,5 €)
Monumentalny budynek Opery Lwowskiej, która wielkością i urodą może równać się z najsłynniejszymi
scenami operowymi świata - zwiedzanie przepięknych, bogato zdobionych wnętrz
Zbudowana z inicjatywy Kazimierza Wielkiego Katedra Łacińska – jeden z najstarszych i najpiękniejszych
lwowskich kościołów, z Wielkim Ołtarzem i kopią cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz Kaplica
Boimów z pięknie zdobionym sklepieniem
Dawna dzielnica orientalna - Kwartał Ormiański i niepozorna z zewnątrz Katedra Ormiańska o
oszałamiająco kolorowym wnętrzu. Przerwa na kawę w kawiarni Virmenka, gdzie do dziś parzy się kawę
w tradycyjny ormiański sposób
Renesansowa Cerkiew Wołoska składająca się z 3 budynków: cerkwi, Kaplicy Trzech Świętych oraz Wieży
Korniakta, w której znajduje się największy lwowski dzwon Kuryło
Cmentarz Łyczakowski – najpiękniejszy z lwowskich cmentarzy, o ogromnej wartości historycznej i
artystycznej. Tutaj znajdują się grobowce wielu znanych Polaków, choćby Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej czy Juliana Ordona. Zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich – integralnej części poświęconej
obrońcom miasta.
Dawne Wały Hetmańskie, a dziś Prospekt Wolności z Placem i pomnikiem Adama Mickiewicza
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Wizyta w Muzeum Browarnictwa, urządzonym przy Browarze Lwowskim, niegdyś znanym w całej
Europie – krótkie zwiedzanie i degustacja lokalnego piwa oraz wizyta w Fabryce Czekolady zajmującej aż
4 piętra zabytkowej kamienicy w centrum miasta
 Sobór św. Jura – kompleks świątynny również wpisany na listę UNESCO, zachwycający
monumentalnością budowli i bogactwem wnętrz
 Wpisane na listę UNESCO Wzgórze Wysokiego Zamku – najwyższy z punktów widokowych miasta, z
którego roztacza się wspaniała panorama miasta i do którego prowadzi droga przez Park Miejski
 Wizyta w dawnym Kasynie Szlacheckim, neobarokowym budynku o wspaniałych wnętrzach (jeśli będzie
otwarte dla zwiedzających)
 Dla chętnych wieczorne wyjście na przedstawienie w Operze Lwowskiej (cena biletów od 50-300
UAH/2-11 € w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc, obowiązuje elegancki strój, chętne
osoby prosimy o wcześniejszą informację)
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego barszczu
ukraińskiego, zupy czosnkowej czy galicyjskich flaczków wołowych (ok. 60 UAH / ok. 2 €); różnego
rodzaju pierogów zwanych tutaj pielmieni (ok. 60-100 UAH / ok. 2-4 €); tradycyjnych sznycli wieprzowych
(ok. 150 UAH ok. 5 €) oraz drożdżowych bucht – bułeczek nadziewanych owocami i bitą śmietaną
(ok. 30 UAH/ok. 1 €)
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji we Lwowie to ok. 8 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4:

Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

TERMINY I CENY:
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

21.04 - 24.04.2018

4

first minute

1399 zł

19.05 - 22.05.2018

4

first minute

1399 zł

23.06 – 26.06.2018

4

first minute

1399 zł

21.07 – 24.07.2018

4

first minute

1399 zł

18.08 – 21.08.2018

4

first minute

1399 zł

22.09 – 25.09.2018

4

first minute

1399 zł

20.10 – 23.10.2018

4

first minute

1399 zł

WAŻNE INFORMACJE:










Do wjazdu na Ukrainę niezbędny jest paszport (nie ma możliwości wjazdu na dowód osobisty!),
zalecane jest, aby paszport był ważny przez 6 miesięcy od planowanej daty powrotu.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot
nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym).
Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub we Lwowie po przylocie. W pojedynczych
przypadkach transfer lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy.
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się
komunikacją miejską lub wynajętym busem / taksówką .
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną
wysłane wcześniej drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych
lub biletów. Na tydzień przed wylotem zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami
dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów.
Dla osób niepełnoletnich nie będzie możliwości degustacji alkoholu w czasie wizyty w Muzeum
Browarnictwa
Na Ukrainie nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe, jednak zaleca się szczepienia przeciwko
żółtaczce.
Rejon Lwowski uznany został przez MSZ jako bezpieczny, nie wydano ostrzeżeń dla turystów.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:








Przelot liniami LOT na trasie Szymany-Lwów – Szymany wraz z opłatami lotniskowymi,
Bagaż podręczny o wadze 8 kg i wymiarach 55x40x23 cm oraz dodatkowy mały bagaż podręczny mała
torebka, aktówka, itp).
Transfer lotnisko - hotel - lotnisko
3 noclegi w hotelu 3* , pokoje 2-osobowe z łazienkami
3 śniadania
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)

CENA NIE OBEJMUJE:






Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 40-50 € (w zależności od wielkości grupy) kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską oraz wynajętym busem lub taksówką podczas
realizacji programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Kaplica
Boimów, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, Cmentarz Łyczakowski, Kasyno Szlacheckie, Muzeum
Browarnictwa wraz z degustacją) oraz lokalnych przewodników.
Opcje dla chętnych (Wieża Ratuszowa, przedstawienie w operze - polecamy) są dodatkowo płatne.
Kosztów obiadokolacji ( ok. 15 zł za posiłek)
Dopłaty do bagażu głównego o wadze 23 kg w cenie 160 zł/os.

INFORMACJE DODATKOWE:


Promocja „S” - promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3osobowego





Dopłata do pokoju 1-osobowego +300 zł
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł
Gwarancja niezmienności ceny +35 zł

INFORMACJA O BAGAŻU:
Cena zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza operująca na danej trasie.
Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach
większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.).
Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego o wadze 23 kg w cenie 160 zł/os., który jest przypisany do
konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 2
tygodnie przed planowanym terminem wycieczki .
UBEZPIECZENIE:
Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 10.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do
15.000 zł), bagażu (do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).
Istnieje również możliwość skorzystania z opcji dodatkowego ubezpieczenia:





Ubezpieczenie PLUS - rozszerzenie pakietu podstawowego. Pakiet PLUS zawiera ubezpieczenie KL do
20.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP oraz bagażu do 1.000 zł - dopłata +20 zł
Ubezpieczenie MAX - rozszerzenie pakietu podstawowego. Pakiet MAX zawiera ubezpieczenie KL do
30.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP oraz bagażu do 2.000 zł - dopłata +60 zł
Ubezpieczenie KR - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki - dopłata +3% wartości wycieczki
Ubezpieczenie KRCHP - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki dla osób przewlekle chorych dopłata +6% wartości wycieczki.
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