Lwów i Złota Podkowa
Lwów – Olesko – Podhorce – Złoczów - Żółkiew

(22/23-25 lipiec 2021)

Ramowy program zwiedzania
Dzień 1 (22.07.2021 r.)
Wyjazd w późnych godzinach wieczornych z 17/18 czerwca z Gorlic, przejazd do Lwowa.
Dzień 2 (23.07.2021 r.)
W godzinach porannych dojazd do Lwowa a następnie zwiedzanie miasta.
 W programie zwiedzania: spacer po Starym Mieście wpisanym na
listę światowego dziedzictwa UNESCO, klasycystyczny Ratusz,
wspaniałe kamienice i pałacyki, katedra łacińska i kaplica Boimów,
plac Mickiewicza z pomnikiem wieszcza, budynek Opery Lwowskiej,
katedra ormiańska, klimatyczne zaułki i podwórka, kościół Bożego
Ciała i klasztor podominikański, arsenał i baszta Prochowa. Czas
wolny – dobra okazja do skosztowania słynnej lwowskiej kawy, tradycyjnych wyrobów z pracowni
czekolady, czy też doskonałego piwa bądź innych specjałów, serwowanych w stylowych lokalach czy
ogródkach. Wycieczka objazdowa po mieście – panorama miasta z kopca Unii Lubelskiej na Wysokim
Zamku i sobór św. Jura.
Czas wolny a następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 (24.07.2021 r.)
Śniadanie, a następnie wyjazd w całodniową wycieczkę trasą Złotej Podkowy. Znajdujące się na tej trasie
miejscowości i zamki są nierozerwalnie związane z historią Polski i jej władcami. Kiedyś wspaniałe
rezydencje – obecnie czas wywarł na nich swoje piętno, nie remontowane uległy dużemu zniszczeniu.
Warto wybrać się w sentymentalno – historyczną podróż śladami Wielkich Polaków i polskiej historii na
terenie Podola. W programie zwiedzania:
 Olesko – starożytny zamek, miejsce urodzenia króla Jana III
Sobieskiego oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Obecnie mieści
się w nim muzeum, w którym znajdują się unikalne obrazy i rzeźby.
Spacer po otaczającym zamek parku.
 Podhorce – zespół zamkowy, zwany Wersalem Podola to unikalny
zabytek, wybudowany w XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Był jedną z
najpiękniejszych rezydencji na terenach dawnych Kresów Rzeczpospolitej. Obecnie znajduje się w rękach
Lwowskiej Galerii Sztuki.
 Złoczów – zamek był własnością rodu Sobieskich, jego historia i ilość najazdów tatarskich, którym się
oparł, budzi podziw. Podczas II wojny światowej w zamku mieściło się więzienie NKWD.
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Powrót do hotelu w Lwowie, obiadokolacja i nocleg
Dzień 4 (25.07.2021 r.)
Śniadanie, a następnie wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie (dopołudniowe) Lwowa.
 W programie zwiedzania jedna z najstarszych istniejących
europejskich nekropolii – Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt
Lwowskich. Czas wolny na zakupy i posiłek własny.
W godzinach popołudniowych przejazd do Żółkwi – ulubionej rezydencji
Jana III Sobieskiego.
 W programie zwiedzania: spacer po Rynku, Kolegiata św. Wawrzyńca,
neobarokowy Ratusz, brama Zwierzyniecka i Glińska, urokliwe kamienice z podcieniami. Czas wolny na
zakupy i posiłek własny.
Przyjazd do Gorlic w późnych godzinach nocnych.

UWAGI:
 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi z COVID 19.
 Obowiązkowo należy zabrać paszport, dotyczy również osób niepełnoletnich, (w przypadku braku dokumentu osoba
nie zostanie wpuszczona na teren Ukrainy).

Cena: 560,00 zł + 800 UAH/os
CENA ZAWIERA:







transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach autokarem;
2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadanie, 2 obiadokolacje;
usługę przewodnika/ opiekuna grupy podczas całego wyjazdu;
zestaw słuchawkowy Tour Guide;
ubezpieczenie KL, NNW (NWS+NWI), BP, CP (rozszerzenie o choroby przewlekłe)
obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł).

CENA NIE ZAWIERA:
 kosztów realizacji programu turystycznego (usługi lokalnego przewodnika, bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty
rezerwacyjne, przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
 orientacyjny koszt programu turystycznego: ok 800 UAH/os – koszt uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek. Kwota ta
może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
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