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                 Lwów – kolebka polskości – 3 dni 
 

 
   

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach nocnych. 
 

- Przejazd do Lwowa. Zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: Rynek – centralny plac Lwowa, Kaplica Boimów - zabytkowa 

manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, Katedra Łacińska - jeden z najstarszych 

kościołów i najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta, Prospekt Swobody – lwowska promenada, Opera Lwowska 

– jej wnętrze obfituje w dekoracje malarskie i rzeźbiarskie nawiązujące do sztuki teatralnej, Pracownia Czekolady – można 

tu napić się gorącej czekolady, popróbować pralinek o różnych smakach. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Góra Zamkowa z Kopcem Unii Lubelskiej - najwyższy punkt 

widokowy na terenie miasta, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich - najstarsza zabytkowa nekropolia 

Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego 

drzewostanu, Katedra Św. Jura – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Wzgórza  Wuleckie - miejsce 

kaźni  polskich profesorów, Park  Stryjski - najładniejszy i największy park Lwowa. 
  
- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień  

- Śniadanie. Wykwaterowanie.  

- Dalsze zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem m.in.: Uniwersytet Lwowski -  założony przez króla Jana Kazimierza, 

rozwijało się tu wiele dyscyplin naukowych, które w taki sposób nie rozwijały się na renomowanych uczelniach 

europejskich, Pałac  Potockich - gromadzono tu najcenniejsze eksponaty malarstwa z lwowskich zbiorów, Hotel George 

– zabytkowy budynek utrzymany w stylu włoskiego renesansu, nocowali tutaj np. Ignacy Jan Paderewski, Jan Kiepura, 

Honoriusz Balzak, Jurij Gagarin. 

 - Czas wolny na zakupy.  

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach nocnych.  

 

Przy przekraczaniu granicy 

ukraińskiej obowiązuje 

aktualny paszport! 

mailto:biuro@essentia.turystyka.pl


Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem oraz promem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 2x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (2x śniadanie, 2x kolacja),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 
 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (II daniowy) za dodatkową opłatą ok. 35 zł/os.  


