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OFERTA WYCIECZKI  

LWÓW 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (4-dniowej) 

1 DZIEŃ 

Rano wyjazd w kierunku Ukrainy, spotkanie z pilotem, 

przekroczenie granicy przejazd, przejazd do Lwowa, 

zakwaterowanie w hotelu, czas wolny dla uczestników. Spacer 

po Starówce. Możliwość wyjścia do Opery  Lwowskiej. 

Przejazd/przejście  do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ 

Śniadanie- szwedzki stół. Przejazd/ przejście na Stare miasto. 

Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m. in. dzielnica 

Ormiańska - zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej, dom 

Cztery Pory Roku, Kasyno Szlacheckie, Poczta Główna, 

Pałac Potockich, Pomnik Adama Mickiewicza, Plac 

Mariacki. Czas wolny do dyspozycji uczestników. Zwiedzanie 

podziemi, które od dawnych czasów chroniły mieszkańców 

umożliwiając schronienie się. Lwów ma kilka poziomów. 

Powrót do hotelu, Uroczysta kolacja w formie bankietu, 

nocleg. 

3 DZIEŃ 

Śniadanie- szwedzki stół.  Przejazd na Cmentarz Łyczakowski.  

Powrót do centrum Lwowa, prezentacja lokalnych restauracji, 

knajpek, kawiarni i nie tylko. Opowieści o miejscowych 

specjałach m. in. kawa, nalewki, słodycze. Zwiedzanie: Jedynej 

Kopalni Kawy gdzie kawa jest wydobywana. Muzeum Słoniny 

z degustacją. Teatr Piwa z degustacją. W czasie wolnym  

Spacer po dachach - panorama najlepszych miejsc 

widokowych z dachów starówki Lwowa, dzięki którym cały 

Lwów będzie u Państwa stóp. Czas na zakupy. Powrót do hotelu 

i obiadokolacja. 
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4 DZIEŃ 

Śniadanie - szwedzki stół. Wykwaterowanie z hotelu.  Przejazd 

panoramiczny po zachodniej części Lwowa. Zobaczymy m. in. 

Katedrę Greckokatolicką Św. Jura, Kościół Św. Elżbiety, 

budynek dworca kolejowego, gmach Politechniki Lwowskiej, 

budynek Ossolineum. Panorama miasta z Kopca Unii 

Lubelskiej na Wysokim Zamku. Wyjazd w drogę powrotną, 

przekroczenie granicy, obiadokolacja na trasie. Powrót do 

Radomia w godzinach wieczornych/ nocnych. 

 

Cena obejmuje:  

 przejazd wygodnym autokarem; 

 opłaty drogowe, graniczne i parkingowe; 

 opiekę pilota wycieczki; 

 usługi polskojęzycznego przewodnika; 

 3 noclegi  pokoje 2 - 4 os. z łazienkami; 

 Wyżywienie: 1x uroczysta obiadokolacja, 3x obiadokolacje, 3x śniadanie; 

 ubezpieczenie NNW, KL; 

 bilety wstępu oferty ogólnej; 

 

* dodatkowa atrakcja nie wliczona w cenę wycieczki: 

 bilet na spektakl w Operze ( cena od 15zł do 80 zł); 

 dodatkowy posiłek ( + 25zł/os.). 

UWAGA !!! 

 każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport; 

 program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec 

zmianie. 

 

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w powyższej ofercie oraz na tej stronie internetowej są własnością 
„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem 
prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
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