LWÓW – miasto wielu kultur
24/25 – 28 maja 2018

24/25 maja
(czwartek/
piątek)

24 maja (czwartek ) Lotnisko Poznań – Ławica - Lwów
22.00 - spotkanie z pilotem biura na hali odlotów; informacje organizacyjne;
rozdanie systemów tour guide;
22.30 – początek odprawy lotniskowej;

25 maja (piątek)
00.25 – wylot samolotu do Lwowa, linie PLL LOT;
02.50 – czasu ukraińskiego - przylot na lotnisko we Lwowie;
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg, wypoczynek;
9.00 – śniadanie
10.30 – Spotkanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Lwowa:
Spacer po śródmieściu, m.in.: Rynek z Kamienicą Królewską i Czarną, katedra ormiańska
i łacińska, kaplica Boimów, zaułki i klimatyczne podwórka, kościoły dominikanów
i jezuitów, cerkiew wołoska, Kasyno Szlacheckie.
Obiad. Czas na przebranie do opery.
Spektakl w operze.
Po spektaklu - czas wolny i kolacja we własnym zakresie
w lokalach w centrum - w zależności od upodobań.

26 maja
sobota

27 maja
niedziela

28 maja
poniedziałek

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem
Pieszo-autokarowa wycieczka w najdalsze zakątki Lwowa:
Zwiedzanie m.in. Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa;
grekokatolicka katedra św. Jura; Wzgórza Wóleckie z pomnikiem profesorów
polskich; panorama miasta z Kopca Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku;
Czas wolny na zakupy.
Obiadokolacja w klimatycznej restauracji.
Nocleg.
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Lwowa, m.in.: spacer przez Wały Hetmańskie do pomnika Mickiewicza,
ulica Akademicka – najelegantszy przedwojenny deptak, kościół oo. bernardynów i
dzielnica żydowska. Klimatyczne zaułki Lwowa. Browawy, Kasyno
Czas wolny na spacer, filiżankę kawy;
Obiadokolacja w klimatycznej restauracji.
Nocleg.
1.30 – wykwaterowania, odebranie boksów śniadaniowych z
recepcji
1.45 – podstawienie autokaru transferowego i odjazd na lotnisko
2.30 – odprawa lotniskowa
4.30 – wylot do Poznania
05.05 – lądowanie czasu polskiego Pożegnanie z grupą 
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Cena: 1520,00/osoba przy 40 osobach płatnych
Cena zawiera:
- bilet samolotowy Poznań - Lwow - Poznań;
- 4 noclegi w hotelu 3 * w centrum Lwowa;
- 4 śniadania, w tym 1 box śniadaniowy;
- 1 obiad, 2 obiadokolacje z napojami typu kawa/herbata/woda;
- ubezpieczenie KL i NNW;
- transfery lotniskowe;
- autokar na objazd po Lwowie;
- opiekę pilota;
- usługę lokalnego przewodnika we Lwowie;
- bilet do Opery na przedstawienie;
- bilety do zwiedzanych obiektów (Kamienica królewska, Katedry łacińska i ormiańska, Kaplica Boimów,

Cmentarz Łyczkowski, Kasyno Szlacheckie, Browary);
- systemy do oprowadzania po mieście tour guide (słuchawki);
Cena nie zawiera:
- wydatków własnych uczestników;
- napoi alkoholowych do kolacji;
- dodatkowych atrakcji na życzenie grupy.

* kolejność zwiedzania jest ramowa;
** w zależności od atrakcyjności repertuaru w Operze, spektakl odbędzie się w piątek lub w sobotę,
repertuar majowy będzie znany dopiero w kwietniu;
*** na Ukrainie jest zmiana czasu – przestawiamy zegarek o 1 godz. do przodu;
**** koszty połączeń na Ukrainie są dość wysokie, prosimy o rozważne korzystanie z telefonu oraz o ew.
wyłączenie transferu danych; w hotelu jest wi-fi

Należy posiadać ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski

Zapraszamy serdecznie 
Klaudia Giordano
Edu Tour Turystyka i Edukacja
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