
   Wycieczka do Lwowa 
                                                        
Dzień I   27 czerwca (czwartek) 

Zbiórka uczestników  o godz. 6 
00 

 z  parkingu UŁ  ul. Tramwajowa. Wyjazd z Łodzi o godz.6 
30

.  
Przejazd na Ukrainę. 

Po drodze zwiedzanie Lublina. Spacer po Starym Mieście, czas wolny - możliwość zjedzenia posiłku. 

 Przekroczenie granicy w Hrebennem. 

 Krótkie zwiedzanie Żółkwi, kolebki rodu Żółkiewskich, ulubionego miasta króla Jana III Sobieskiego. 

Przyjazd do Lwowa w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień II   28 czerwca (piątek) 

Lwów  - założony w XIII wieku przez księcia halickiego Daniłę, który podarował miasto swemu synowi o imieniu 

Lew, od którego Lwów wziął swą  nazwę. Jedno z najważniejszych miast w historii Polski, wielokrotnie oblegane 

przez Tatarów, Turków, Kozaków, zdobyte dopiero w początkach XVIII w. przez Szwedów (Karola XII). Lwów 

stanowił kolebkę kultury polskiej. Zamieszkiwało w nim wielu wybitnych Polaków (m.in. Kasprowicz, Staff,  

Makuszyński, Styka, Grottger, Kossak, Konopnicka i Zapolska). 

 

Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa. 

  

Objazd miasta autokarem z przewodnikiem. Przejazd na Łyczaków, zwiedzanie katedry greckokatolickiej  

(św. Jura), Cmentarzy Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich. Powrót do centrum. Zwiedzanie zabytkowego 

starego miasta - katedra katolicka i ormiańska, czas wolny.  

 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  Nocleg 

 

 

Dzień III   29 czerwca (sobota) 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd  na  Wzgórza Wuleckie - pomnik zamordowanych profesorów 

lwowskich. 

 Wyjazd do Truskawca - popularnego w II Rzeczpospolitej uzdrowiska. Po drodze krótkie zwiedzanie 

Drohobycza - miasta Brunona Szulca i „Sklepów Cynamonowych”.  

 

Zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień IV   30 czerwca (niedziela) 

 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd na granicę. Wyjazd do Polski przez Krościenko. Jeśli czas pozwoli 

przerwa na krótkie zwiedzanie Sandomierza. Przerwa na posiłek (we własnym zakresie). Powrót do Łodzi  

w późnych godzinach wieczornych. 

 

ŚWIADCZENIA: 

Przejazd:   autokar  klasy turystycznej 

Zakwaterowanie:  2 noclegi, hotel na obrzeżach Lwowa, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami 

                                               1 nocleg w Truskawcu, hotel lub sanatorium, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami 

Wyżywienie:   śniadania (3) , obiadokolacje (3) -  według programu. 

Pozostałe:   opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW. 

 

UWAGA!!! Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport ważny min. 3 miesiące 

 

Cena za osobę (dla grupy 45 osobowej) - 525  zł 

Bilety wstępu  i lokalny przewodnik 10 € (płatne u pilota w autokarze ) 

 


