
W STULECIE NIEPODLEGŁOSCI 
PERŁY KRESÓW DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Lwów-Olesko-Podhorce
                                                           
Dzień 1 – 10.11.2018
Wyjazd spod szkoły – godz 7.00
Przejazd na Ukrainę. Po drodze (na terenie Polski ) przerwa z możliwością zjedzenia obiadu. Przyjazd do Lwowa w
godzinach wieczornych, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2 – 11.11.2018
Lwów –– założony w XIII wieku przez księcia halickiego Daniłę, który podarował miasto swemu synowi o imieniu
Lew, od którego Lwów wziął swą  nazwę. Jedno z najważniejszych miast w historii Polski, wielokrotnie oblegane
przez  Tatarów,  Turków,  Kozaków,  zdobyte  dopiero  w początkach  XVIII  w.  przez  Szwedów (Karola  XII).  Lwów
stanowił kolebkę kultury polskiej. Zamieszkiwało w nim wielu wybitnych Polaków (Kasprowicz, Staff, Makuszyński,
Styka, Grottger, Kossak, Konopnicka i Zapolska).
Zwiedzanie Starego Miasta: katedra łacińska, katedra ormiańska, rynek wraz z ratuszem i kamienicami, cerkiew
wołoska. Udział w uroczystościach Dnia Niepodległości. Obiadokolacja, nocleg
Dzień 3 – 12.11.2018
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa. Objazd miasta autokarem z przewodnikiem,  krótki spacer po Stryjskim Parku lub
Wysokim  Zamku,  zwiedzanie  starówki,  katedry  rzymskokatolickiej  i  greckokatolickiej  (św.  Jura),  Cmentarza
Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich – obrońców Lwowa z 1918 roku (w stulecie bohaterskiej obrony) i lat 1919-
1920, zwiedzanie Teatru Opery. Możliwość odwiedzin w polskiej szkole we Lwowie. Czas wolny. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 4 – 13.11.2018
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Żółkwi - przed wojną miasto powiatowe w woj. lwowskim nad rzeką 
Świnią  Żółkiew wniosła w wianie Sobieskim, matka Jana III, który później dużo uwagi poświęcał rozbudowie 
ówczesnej stolicy swoich dóbr na Rusi. I tak w latach 1687-1690 zbudowano ratusz miejski, w latach 1688 - 1690 
arsenał, dwa drewniane kościoły i szpital. Król finansował również rozbudowę synagogi (1689r.) oraz zlecił 
przebudowę i rozbudowę starej kolegiaty, czyniąc z niej mauzoleum rodów Żółkiewskich i Sobieskich..  Przejazd na 
granicę. Przyjazd do  Łodzi w godzinach wieczornych.
ŚWIADCZENIA:
Przejazd: autokar lub mikrobus (w zależności od wielkości grupy) 
Zakwaterowanie: Lwów lub okolice, hotel pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje według programu;
Pozostałe: opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW.
UWAGA!!! Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport ważny min. 3 miesiące

Cena za osobę:

grupa 22 -24 osob – 590 zł
grupa 25 – 27 osob – 570 zł
grupa 30 -34 os ob – 590 zł
grupa 35 – 39 osob – 550 zł
grupa 40 – 44  osob - 530 zł
grupa 45 – 49 osob – 495 zł

Na bilety wstępu i lokalnych przewodników należy przeznaczyć 10 €/os
Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze.
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