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Lwów 
Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. przelot do Lwowa. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. Jeśli godziny przelotu 
pozwolą, tego dnia rónież realizowane jest zwiedzanie.

Dzień 2-3:  Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie miasta. Przejście przez 
rynek z otaczającymi go kamienicami, wizyta w dzielnicach ukraińskich, 
romańskich i żydowskich. Następnie zwiedzanie Katedry Ormiańskiej 
która zbudowana jest na wzór katedry z armeńskiego miasta Ani oraz 
Katedry Łacińskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Kaplica Boimów, Cerkiew Wołoska, ruiny słynnej Synagogi Złotej 
Róży oraz wspaniałe fortyfikacje miejskie fragmentów murów obronnych 
to kolejne obiekty które obejmuje program. Następnie przejście do 
Opery Lwowskiej która jest dumą miasta, Wysoki Zamek z kopcem Unii 
Lubelskiej, barokowa Katedra św. Jura z kryptą zmarłych metropolitów. 
Na koniec Uniwersytet Lwowski który jest jednym z najstarszych uczelni 
wyższych Europy Środkowej, Politechnika Lwowska która jest najstarszą 
polską uczelnią techniczną oraz najbardziej znany cmentarz Lwowa - 
cmentarz Łyczakowski. 

Ponadto w programie 3 wycieczki z przewodnikiem pokazujące Lwów z 
zupełnie innej perspektywy:
• ,,Marzenie Batiara” - szlak piwny po którym zabierze nas przez Browar 
Lwowski, gdzie poznamy wszystkie tajniki produkcji piwa i weźmiemy 
udział w degustacji piwa. Następnie przejazd do centrum miasta, gdzie 
wsłuchując się w opowieści przewodnika dojdziemy do galerii piwa w 
Rynku Starego Miasta. Tam czekać na nas będzie kolejna degustacja 
złotego trunku. 
• ,,Nocna Straż Lwowa” - spacer po Lwowie nocą, w towarzystwie 
nocnego burmistrza miasta poznamy tajemnice ciemnych zakamarków 
lwowskich uliczek, a to wszystko w świetle latarni gazowej.
• ,,Widokowe dachy Lwowa” - spacer po znanych i nieznanych lwowskich 
dachach, tarasach, wraz z przewodnikiem wybierzemy się w podróż po 
mniej znanych miejscach we Lwowie skąd roztacza się piękna panorama 
Starego Miasta. Zajrzymy zarówno do nowoczesnych budynków jak i do 
starych kamienic, kryjących w sobie wiele tajemnic i niespodzianek.
  
Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. 
Przelot do kraju. Jeśli godziny przelotu pozwolą, tego dnia również 
realizowane jest zwiedzanie. 

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami), WYŻYWIENIE:  
3 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 
40 EUR. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-os. - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 130 zł, 
dopłata do bagażu głównego.

4 dni
WROCŁAW  

TERMINY CENY
08.03 – 11.03.2019 1399 zł

11.04 – 14.04.2019 1390 zł

23.05 – 26.05.2019 1390 zł

20.06 – 23.06.2019 1420 zł

18.07 – 21.07.2019 1390 zł

15.08 – 18.08.2019 1420 zł

19.09 – 22.09.2019 1390 zł

17.10 – 20.10.2019 1350 zł
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   CITY BREAKul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl
  


