
ANDRZEJKI WE LWOWIE
24-25/11/2018

Zapraszamy  na  zabawę  andrzejkową  we  Lwowie.  Gwarantujemy
pyszne jedzonko, cudną zabawę przy muzyce w wykonaniu lwowskiej
kapeli.

1 dzień– 24/11/2018

Wyjazd  z  Jasła  godz.  4:00,  Krosna  godz.  4:30  z  przystanku  naprzeciwko  „Starego
Cmentarz”,  ul.  Krakowska, Sanoka  godz.  5:30.  Przejazd  w  kierunku  Krościenka.
Przekroczenie  granicy.  Przyjazd  do  Lwowa  o  godzinie  około  11:00-11:30  czasu
ukraińskiego. Spotkanie z przewodnikiem i wspólny spacer po mieście. W programie:

 obiad w knajpie „Barszcz”
 degustacja 10 nalewek w  restauracji „Pański kieliszek”. 

Przejście  do hotelu. Zakwaterowanie. Krótki odpoczynek. Wieczorny spacer po Lwowie.  
W programie od godz. 18:00 kolacja andrzejkowa w restauracji „Na rogu” przy żywej
muzyce (18:00-22:30).W dalszej części programu degustacja kawy z sernikiem i likierem
kawowym w kawiarni „Kopalnia Kawy” (23:00-00:00).  Około godz.  01:00 powrót do
hotelu. Nocleg.

2 dzień– 25/11/2018

Późne śniadanie (8:00-9:00). Wymeldowanie z hotelu.Przejazd do Muzeum Piwa – 
zwiedzanie połączone z degustacją 4 gatunków piwa.Dla chętnych zwiedzanie Cmentarza 
Łyczakowskiego 
i Orląt Lwowskich. Dla pozostałych czas wolny.
Pożegnalny obiad. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przed granicą ukraińsko-polską 
krótki postój na zakupy. Powrót do Sanoka, Krosna, Jasła w godzinach wieczornych (ok. 
21:00-23:00).

Cena:395 zł

Wpisowe - w kwocie 100 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001



Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 1 nocleg w hotelu– pokoje 2,3 - os. z łazienkami
 śniadanie w hotelu
 degustacja 10 nalewek w restauracji „Pański kieliszek” 
 poczęstunek w knajpie „Barszcz” (barszcz z pierogami)
 ciepła uroczysta kolacja w restauracji„Na rogu” przy muzyce na żywo
 degustacja kawy z sernikiem i likierem kawowym w „Kopalni kawy”
 zwiedzanie „Muzeum piwa” – degustacja 4 gatunków piwa. 
 obiad 2-go dnia
 usługa pilota/ przewodnika lokalnego
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż.) oraz 

bagaż.

Cena nie obejmuje:
 płatności u pilota w tym na bilety wstępów oraz inne obligatoryjne opłaty– 100 

UHA/os.

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


