Ukraina znana i mniej znana

Ukraina znana i mniej znana – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Lwów
nocny przejazd przez Polskę
przyjazd do Lwowa
zwiedzanie miasta: Cmentarz Łyczakowski,
Cmentarz Obrońców Lwowa, Rynek Starego
Miasta z Kamienicą Królewską i Czarną, katedra
ormiańska i łacińska, Kaplica Boimów; kościoły:
dominikanów, jezuitów, bernardynów, Cerkiew
Wołoska, Teatr Opery i Baletu
zakwaterowanie
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Beresteczko, Krystynopol, Bełż, Uhniów
śniadanie
Beresteczko – muzeum chwały kozackiej; w
wiosce Plaszewa nagrobek ariański
Krystynopol – Pałac Potockich, cerkiew oo.
bazylianów, kościół oo. Bernardynów
Bełż – zabytkowa starówka
Uhnów – kościół i cerkiew
powrót do Lwowa
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec
śniadanie
wykwaterowanie z hotelu
wyjazd z Lwowa w kierunku Truskawca po
drodze: Rudki – dwór Fredrów w Bieńkowej
Wiszni, kościół parafialny oraz krypta za
szczątkami Fredry, Sambor – kościół i cerkiew,
Drohobycz – cerkiew drewniana pw. św. Jura,
kościół parafialny, ulica „Krokodyli” , kamienica
Bruno Szulza, rynek z ratuszem, Truskawiec –
spacer po parku ze zwiedzaniem pijalni wód
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Komarno , Gródek, Żółkiew
śniadanie
wykwaterowanie z hotelu
przejazd do Komarna : kościół i cmentarz
przejazd do Gródka: kościół parafialny, kościół
oo. bazylianów, miejsce zamku królewskiego
nad stawem, cerkiew parafialna
Zółkiew - starówka z wejściem do kolegiaty i
zwiedzanie nagrobków rodziny królewskiej
wyjazd w drogę powrotną do Polski
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok.50 zł/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1160 zł/os.

1120 zł/os.

1090 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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