
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

Lwów i Sarmackie Rezydencje
I DZIEŃ 
Spotkanie uczestników (godzina do ustalenia). Wyjazd na trasę, spotkanie z
pilotem. Przejazd w kierunku przejścia granicznego Hrebenne - Rawa Ruska,
przekroczenie granicy. Przejazd do Lwowa. Przejazd na Łyczaków - zwiedzanie
Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich, obejrzenie panoramy miasta z
Kopca Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku. Obiad. Wizyta w Muzeum
Lwowskiego Browaru – zwiedzanie z degustacją piwa. Zakwaterowanie w
hotelu. Czas wolny do dyspozycji uczestników, nocleg.

II DZIEŃ 
Śniadanie   -   szwedzki   stół.   Wyjazd   na   trasę   zwiedzania.
Olesko - zamek Daniłowiczów i Sobieskich, pomnik armii konnej S.
Budionnego. Podhorce - pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół
św. Józefa, park krajobrazowy, dawna karczma. Złoczów - zamek z bastionami
fundacji Jakuba Sobieskiego, dawny układ urbanistyczny miasta, zespół pijarski
z kościołem Wniebowzięcia NMP. Świrz - ruiny zamku Świrskich z XVI w.
Powrót do Lwowa. Obiadokolacja. Nocleg.

III DZIEŃ 
Śniadanie - szwedzki stół. Przejazd panoramiczny po zachodniej części Lwowa,
zobaczymy m. in.: katedrę greckokatolicką św. Jura (zwiedzanie), kościół św.
Elżbiety, budynek dworca kolejowego, gmach Politechniki Lwowskiej,
budynek Ossolineum. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie kościoła
dominikanów, Apteki-Muzeum, obejrzenie kamieniczek w Rynku i budynku
Ratusza, zwiedzanie kamienicy "Królewskiej" (Korniaktów), kaplicy Boimów, katedry łacińskiej, hotelu
George i pomnika Adama Mickiewicza. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica 
ormiańska - zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej. Obiadokolacja. Czas wolny.
17.30 Wejście do budynku Opery Lwowskiej: zwiedzanie. Po zwiedzaniu czas wolny lub dla chętnych 
możliwość uczestniczenia w spektaklu (według repertuaru) - za dopłatą. Powrót do hotelu. Nocleg.

IV DZIEŃ 
Śniadanie - szwedzki stół. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Żółkwi. Zwiedzanie: kamieniczek w 
Rynku, Ratusz, zamek, kościół św. Wawrzyńca, cerkiew bazylianów, synagoga, zespół podominikański, 
pozostałości murów miejskich, Brama Krakowska i Zwierzyniecka, cerkiew św. Trójcy. Obiad. Wyjazd 
w drogę powrotną do kraju, przekroczenie granicy. Powrót do miejsca wsiadania w godzinach 
wieczornych.

Grupa 50 os. - hotel w centrum Lwowa Grupa 50 os. - hotel w poza centrum Lwowa

od 850 zł/os. od 790 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd luksusowym autokarem AGAT
- 3x nocleg we Lwowie 
- wyżywienie jak w programie 
- opiekę pilota; 
- usługi polskojęzycznego przewodnika;
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
- ubezpieczenie NNW, KL.

Cena nie zawiera:
- cena nie zawiera biletów na spektakl 

Każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport.

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY


