RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 dzień:
Transfer na lotnisko w Pyrzowicach, spotkanie na lotnisku w Katowicach z
pilotem na 2 godziny przed wylotem. Wylot do Lwowa, przylot o godz. 08.00
(zgodnie z rozkładem lotu Wizzair – godz. lotu może ulec zmianie), przejazd do
centrum Lwowa – ŚNIADANIE W RESTAURACJI, spacer po Starówce,
zakwaterowanie w hotelu od godz. 14:00. Czas wolny na odpoczynek,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
śniadanie, przejazd do centrum LWOWA – zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem m.in: Stary Rynek otoczony 44 kamienicami, Ratusz Miejski z
charakterystycznymi narożnymi studniami, wejście na Wieżę Ratuszową,
Cmentarz Łyczakowski (spoczywają tam m.in. Maria Konopnicka i Gabriela
Zapolska), Cmentarz Orląt Lwowskich, Apteka Muzeum, spacer dawnymi
Wałami Hetmańskimi pod pomnik Adama Mickiewicza, słynny Lwowski Teatr
Opery i Baletu, Uniwersytet Lwowski, Katedra św. Jura, Katedra Łacińska z
Wielkim Ołtarzem i kopią cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz
Kaplica Boimów z pięknie zdobionym sklepieniem, renesansowa Cerkiew
Wołoska składająca się z trzech budynków, Cerkiew Kaplicy Trzech Świętych
oraz Wieży Korniakta, w której znajduje się największy lwowski dzwon
Kuryło. Obiadokolacja w restauracji na mieście, nocleg
3 dzień:
śniadanie, przejazd z lokalnym przewodnikiem do POCZAJOWA, zwiedzanie
tzw. ŁAWRY POCZAJOWSKIEJ – ortodoksyjnego, prawosławnego klasztoru –
dla kobiet obowiązkowe nakrycia głowy - chusty oraz długie spódnice).
Następnie wizyta w KRZEMIEŃCU – zwiedzanie MUZEUM SŁOWACKIEGO).
Wyjazd do OLESKA – zwiedzanie ZAMKU – miejsca narodzin Jana III
Sobieskiego). Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do centrum LWOWA– spacer dzielnicą
ORMIAŃSKĄ ze zwiedzaniem KATEDRY ORMIAŃSKIEJ, KOŚCIÓŁ
podominikański i CERKIEW USPIEŃSKA w dzielnicy Rusinów, Przejazd do
TRUSKAWCA – spacer po uzdrowisku . Powrót do Lwowa, Obiadokolacja na
mieście, 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 kamienic, powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do Polski,
transfer na miejsce zbiórki, zakończenie pielgrzymki

TERMIN PIELGRZYMKI: 14.09-18.09.2020
CENA: 1690 PLN/os. z bagażem podręcznym 10 kg
1940 PLN/os z dod.20 kg bagażem rejestr.
CENA OBEJMUJE:
✓ Transfer na lotnisko w Pyrzowicach
✓ Bilet lotniczy liniami WIZZAIR Katowice – Lwów – Katowice z
bagażem podręcznym 10 kg (w droższej z dodatkowym 20 kg
rejestrowanym)
✓ zakwaterowanie w hotelu *** (4 noclegi), pokoje 2,3 osobowe z
łazienkami, TV
✓ wyżywienie: 5 śniadań i 4 obiadokolacje z napojem
✓ ubezpieczenie KL 20 000, NNW 15000 (SIGNAL IDUNA)
✓ opieka pilota
✓ opieka duchowa księdza
✓ składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
✓ podatek VAT

CENA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej opłaty za lokalnego przewodnika ,
transport lokalny, bilety wstępu, zestaw słuchawkowy (tour guide system)
- łącznie około 85 -90 USD/os.
świadczeń nie wymienionych w ofercie.
Oferta skalkulowana dla grupy min 40 osób

UWAGI:
✓ Program wycieczki do Lwowa jest ramowy i kolejność zwiedzania
poszczególnych punktów programu może ulec zmianie
✓ Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów
✓ W świątyniach obowiązuje strój zakrywający ramiona i kolana.
✓ Dokumentem uprawniającym do podróży jest paszport ważny min 6
m-cy od daty powrotu.

