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LWOWSKIM SZLAKIEM
     

RAMOWY PROGRAM:

Dzień  1:  Wyjazd  z  Poznania,  z  ustalonego  miejsca  w późnych  godzinach  wieczornych  (ok.
północy).  Przejazd na Ukrainę, do  Lwowa.  Spacer po mieście z przewodnikiem: Stare Miasto,
Rynek  z  otaczającymi  go  kamienicami,  dzielnice:  ukraińska,  romańska  i  żydowska,  jedyna
w swoim rodzaju Katedra Ormiańska zbudowaną na wzór, katedry z armeńskiego miasta Ani,
Katedra  Łacińska  pod  wezwaniem  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny,  manierystyczna
Kaplica Boimów, Cerkiew Wołoska,  ruiny słynnej  Synagogi  Złotej  Róży,  wspaniałe fortyfikacje
miejskie - fragmenty murów obronnych. W trakcie zwiedzania lunch w restauracji. Po zwiedzaniu
przejazd do hotelu.  Kolacja.  Wieczorem wyjątkowy spacer po mieście – Nocna Straż Lwowa.
Nocleg w hotelu.

Dzień  2:  Śniadanie, dalsze  zwiedzanie  Lwowa: dominujący  nad  miastem  Wysoki  Zamek
z  kopcem  Unii  Lubelskiej,  barokowa  Katedra  św.  Jura  z  kryptą  zmarłych  metropolitów,
Uniwersytet Lwowski - jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy Środkowej,  Politechnika
Lwowska -  najstarsza polska uczelnia  techniczna,  Cmentarz  Łyczakowski -  najbardziej  znany
cmentarz Lwowa i jeden z najpiękniejszych polskich cmentarzy, miejsce wiecznego spoczynku
wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki, polityki. W trakcie zwiedzania lunch
w restauracji. Po południu wycieczka „Marzenie Batiara”. Wieczorem obiadokolacja i spektakl
w Operze Lwowskiej. Nocleg.

Dzień 3:  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.  Wycieczka po widokowych dachach Lwowa.
Lunch w restauracji i czas wolny na ostatnie zakupy upominków na targu (jeśli będzie dostępny
to  polecamy  targ  Wernisaż  przy  Operze  Lwowskiej).  W  godzinach  popołudniowych  wyjazd
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w godzinach nocnych i zakończenie wycieczki.

Cena od 850 zł/os.
(przy grupie 45 uczestników)

Cena zawiera:
 transport: przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD,barek, klimatyzacja)
 zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu ***/**** (pokoje 2- 3 os. z łazienkami)
 wyżywienie: 2 śniadania, 3 lunche, 2 obiadokolacje
 opieka doświadczonego pilota na całej trasie wycieczki
 opieka przewodnika lokalnego we Lwowie
 ubezpieczenie: KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych)10 000 Euro,

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł SIGNAL
IDUNA Polska S.A.

 wycieczki: Nocna Straż Lwowa, Marzenie Batiara i Widokowe Dachy Lwowa
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 bilety na spektakl do opery lwowskiej

Wycieczki we Lwowie:
„Nocna straż Lwowa”
Jeżeli przypadkiem nie śpicie w nocy, to popatrzcie przez okno - zobaczycie ludzi z lampkami. Nie
przestraszcie się, to pomocnicy burmistrza… Oni po prostu pilnują Waszego snu…
Kiedy wieczorem we Lwowie zapada zmrok, a w ciemnych zakątkach budzą się tajemnice, na ulice, w
otoczeniu  swoich pomocników,  wychodzi nocny burmistrz  –  Pan Szlussel.  On pilnuje  porządku w
mieście oraz wyszukuje typów spod ciemnej gwiazdy. A jeżeli burmistrz zachoruje, to wtedy zastępuje
go wierna małżonka – Pani Zosia.
Czy zegar nocny nie będzie zwiastował nieszczęścia tej nocy? Może Pan burmistrz zgubił klucze do
bram miasta? Może tej nocy jakaś zabłąkana dusza szuka spokoju …

Zapraszamy na nasz portal turystyczny
www.wypoczywaj.com.pl
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Niespodziewane spotkania,  mroczne legendy,  duchy,  tajemnicze obrzędy –  to  wszystko czeka na
Państwa w trakcie  tej  wędrówki.  Jeżeli  macie  odwagę zostać  pomocnikiem Pana Szlussela  –  to
dołączcie się! Za dobrą służbę, Pan burmistrz namaści każdego uczestnika na «pomocnika nocnej
straży Lwowa».
Pomóc burmistrzowi oraz sprawdzić swoje możliwości może każdy uczestnik wędrówki!

„Marzenie batiara”
„We Lwowie nie ma morza, ale istnieje morze piwa i przyjemności!” Sentencja batiarska
Jak  można stać  się  w krótkim czasie  prawdziwym lwowskim batiarem? Służymy w tym pomocą.
Spełnijcie wraz z nami swoje «Marzenie batiarskie»!
Zaczniemy zanurzać się  w morzu lwowskiego piwa i  przyjemności  na specjalnym Placu Piwnym.
Chętni  mogą  bliżej  zapoznać  się  z  „piwną  cycką”,  która  prawdziwych  wielbicieli  piwa  poczęstuje
niezwykłym piwem z mlekiem.
Kontynuując  podróż  zabytkowymi  uliczkami  wokół  Rynku,  dowiemy  się:  Jak  najlepsza  lwowska
restauracja  piwna  Naftuły  Toepfera  wabiła  klientów  wąsami  właściciela?  Jakie  piwo  we  Lwowie
nazywano  «sierotą»?  Czemu  w  jednym  z  lokali  w  Rynku  kubki  piwne  mocowano  do  stołów
łańcuchami?
Druga degustacja żywego piwa odbędzie się w malowniczej i zarazem tajemniczej restauracyjce na
Rynku.  W  czasie  degustacji  turyści  będą  szukali  zamurowanych  w  ścianie  pieniędzy  i  zobaczą
wynalazcę wody mineralnej Naftusia .
Trzecia  degustacja  to  wycieczka  do  muzeum  Piwa  Lwowskiego.  W  trakcie  zwiedzania  muzeum
dowiemy się jak musieli  wyglądać browarnicy lwowscy w XVIII  w..  I  jak właściciel browaru Robert
Doms młodszy za pomocą kolorowych żetonów zwalczał korupcję w browarze.

„Wycieczka po widokowych dachach Lwowa”
Niezwykła oferta!  Wycieczka po lwowskich dachach -  najlepszych widokowych miejscach starówki
Lwowa z wysokości jego dachów. Super okazja do refleksji  i robienia cudownych zdjęć. W trakcie
zwiedzania wejdziemy na bezpieczne ekskluzywne dachy. Na każdym z nich czekają na nas miłe
niespodzianki.
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