AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

Ukraina - Lwów - Truskawiec -Wycieczka 4 Dni
I Dzień
Wyjazd z Tarnobrzega godzina 6:00
Przejazd w kierunku przejścia granicznego Korczowa- Krakowiec,
przekroczenie granicy. Przyjazd do Lwowa spotkanie z przewodnikiem,
spacer po Starym Mieście: Wały Gubernatorskie, Baszta Prochowa,
zwiedzanie cerkwi Wołoskiej, pomnik Fedorowa, Arsenał Miejski,
obejrzenie kamieniczek w Rynku i budynku Ratusza, kamienice kupieckie,
zwiedzanie kaplicy Boimów, Katedry Łacińskiej. Spacer zabytkowymi
uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska - zwiedzanie Katedry
Ormiańskiej, dom Cztery Pory Roku, - Obiadokolacja, przejście do hotelu
po drodze Kasyno Szlacheckie, Poczta Główna, Pałac Potockich, pomnik
Adama Mickiewicza,zakwaterowanie w hotelu, nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie - stół szwedzki. 9:30 spotkanie z przewodnikiem, ciąg dalszy
zwiedzania. 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. Przejazd na Łyczaków - zwiedzanie Cmentarza
Łyczakowskiego i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich),przejazd pod Wysoki Zamek,
obejrzenie panoramy miasta z Kopca Unii Lubelskiej. Przejazd do centrum, czas wolny na Starym
Mieście. 16:00 obiadokolacja ok. 17:10 przejście do budynku Opery Lwowskiej zwiedzanie dla
chętnych udział w spektaklu ( cena biletu od 20 zł), powrót do hotelu, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie - stół szwedzki.
Wykwaterowanie z hotelu 9:30 spotkanie z przewodnikiem,przejazd w kierunku Truskawca. Pobyt w
uzdrowisku, wśród lasów, nad rzeką Sołonicą w płytkiej dolinie u stóp Karpat, słynie z leczniczych
źródeł mineralnych. Tu bywał Józef Piłsudski, Zofia Nałkowska. Korzystanie z uzdrowiska. Nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, obiad, korzystanie z uzdrowiska. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
Grupa 40 os.
Cena zawiera:
- transport autokarem
- zakwaterowanie w hotelach , 3 noclegi
- wyżywienie ( 3 śniadanie stół szwedzki), 3
obiadokolacje.
- opiekę pilota;
- usługi polskojęzycznego przewodnika;
- opłaty graniczne i miejscowe;
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie NNW, KL,

Cena od 890 zł/os.
Cena nie zawiera:
- kolacji integracyjnej, koszt ok 80-90 zł/os.
- napoje do kolacji płatne
- biletu na spektakl - istnieje możliwość rezerwacji

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

