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Wycieczka do Lwowa        
Dzień 1                                 
Wyjazd z Czeladzi o godzinie 7.00
Wyjazd do Lwowa. P
Przyjazd do Lwowa. Zakwaterowanie w obiekcie.. Obiadokolacja. Nocleg.
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 (Kasprowicz, Staff, 
Makuszyński, Styka, Grottger, Kossak, Konopnicka i Zapolska).                                                                               
Dzień 2                                                                                                                                      
Po śniadaniu  zwiedzanie Lwowa. Objazd miasta autokarem, zwiedzanie katedry greckokatolickiej (św. Jura),  
Cmentarz Łyczakowski – najstarsza,  zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na 
malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego,  drzewostanu tworzącego szereg alei. Jest 
miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki. Na cmentarzu 
znajduje się wiele zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej i Cmentarz Orląt Lwowskich, 
właściwie Cmentarz Obrońców Lwowa. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów i Małopolskę 
Wschodnią oraz poległych w latach 1918-1920 lub zmarłych w latach późniejszych. Wizyta m.in przy grobie 
Jurka Bitschana.  Zwiedzanie Starego Miasta: rynek, katedra łacińska, katedra ormiańska. Czas wolny. Powrót 
do obiektu, obiadokolacja Nocleg  

Dzień 3
Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyjad na granice, przyjazd do Czeladzi w godzinach wieczornych.

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

 przejazd autokarem  o podwyższonym standardzie

 2 noclegi w hostelu na obrzeżach Lwowa, pokoje typu studio

 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

 ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż) opieka pilota

 podatek VAT

 fundusz gwarancyjny

Cena za osobę:

Grupa 45 os płacących – 395 zł

Grupa 40 osób – 415 zł

grupa 35 osób – 445 zł

grupa 30 osób – 485 zł

Opiekunowie podróżują gratis

Na bilety wstępu i lokalnych przewodników należy przeznaczyć 5 €/os
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