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OFERTA WYCIECZKI  

Lwów i okolice w każdą sobotę 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 

Przejazd w kierunku przejścia granicznego, przekroczenie 

granicy. Przejazd do Lwowa.  

Spotkanie z przewodnikiem - przejazd na Łyczaków - 

zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza 

Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich).  

Spacer po Starym Mieście, obejrzenie kamieniczek w Rynku  

i budynku Ratusza, kaplicy Boimów, hotelu George i pomnika 

Adama Mickiewicza. Zwiedzanie katedry łacińskiej, 

zwiedzanie wybranego muzeum (Kaplica Boimów, Kamienica 

Królewska, lub inne dostępne wg decyzji pilota). 

 

15.15 - 17.15 czas wolny.  

Autokar będzie stał na parkingu przy ul. Wynnyczenki. Będzie 

można np. zostawić zakupy, przebrać się by udać się na 

spotkanie z kulturą Lwowa (teatr, opera, filharmonia, cyrk, 

udział w festiwalu lub inne). 

 

17.15 Zbiórka przy budynku Opery Lwowskiej - dla osób 

posiadających bilety, zwiedzanie i udział w spektaklu (według 

repertuaru, istnieje możliwość rezerwacji biletów za dopłatą). 

Dla pozostałych czas wolny lub dalszy ciąg zwiedzania, spacer 

Wałami Hetmańskimi, i zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. 

dzielnica ormiańska z katedrą, wejście na Wysoki Zamek.  

 

Około 20.30 (lub po zakończeniu spektaklu w Operze) - zbiórka 

przy autokarze, wyjazd w drogę powrotną do kraju, 

przekroczenie granicy, powrót do miejsca wsiadania  

w godzinach nocnych.  
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Cena obejmuje: 

• transport autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem;  

• opiekę pilota;  

• usługi polskojęzycznego przewodnika;  

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Cmentarz Łyczakowski, Katedra Łacińska, Katedra 

Ormiańska, muzeum;  

• opłaty graniczne i miejscowe;  

• ubezpieczenie NNW, KL.  

 

UWAGA!  

• dla chętnych udział w spektaklu i zwiedzanie Opery (za dopłatą), ceny biletów od 20 zł do 537 zł;  

• rezerwujemy również bilety: na koncert w filharmonii (od 25 zł), przedstawienia w Teatrze 

Voskresinnia, na przedstawienia cyrkowe;  

• godziny w programie podane są wg. czasu miejscowego (na terenie Ukrainy +1 godz. do czasu 

polskiego);  

• każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport;  

• program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.  

 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu 

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej. 

 

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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