
Propozycja wycieczki 2 dniowej na Ukrainę 

Lwów 
Dzień I  

Spotkanie z pilotem wycieczki, wyjazd z Krosna w godz. porannych. Przejazd przez Krościenko  do Lwowa  

Lwów. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie miasta :. 

• Cmentarz Łyczakowski- najstarsza zabytkowa nekropolia 

Lwowa . Jest miejscem pochówku wielu wybitnych, 

zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i 

polityki 

• Cmentarz Orląt Lwowskich- znajdują się na nim mogiły 

uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, 
poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach 

późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż 

spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy, większość 
to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych 

oraz inteligencja. 

• Wysoki zamek/ Wzgórze Unii Lubelskiej(punkt widokowy na wzgórzu, miejsce dawnego zamku) 

• Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie  -  

• Obiadokolacja nocleg 

Dzień II  

Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu noclegowego 

-spotkanie z przewodnikiem. Dalsze zwiedzanie Lwowa: 

• Rynek 

• Zabytkowa Apteka- na placu rynkowym w narożnym budynku, który stoi na skrzyżowaniu ulic: 

Drukarskiej i Staropigijskiej już od ponad dwóch i pół wieku działa najstarsza z istniejących we Lwowie 

aptek. Jest jedynym na Ukrainie i w Europie funkcjonującym muzeum – apteką.  

• Katedra łacińska- trójnawowy gmach w stylu gotyckim zbudowany na przełomie XIV i XV w. 

Zobaczymy tutaj obraz Matki Bożej Łaskawej. 

• Kaplica Boimów 
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• Katedra Ormiańska- jeden z najstarszych 

i najcenniejszych zabytkowych kościołów Lwowa 

• Pomnik Mickiewicza 

• Gmach Teatru Opery i Baletu  

Wycieczkę można uzupełnić o spektakl w Operze – płatne 

dodatkowo wg. cennika Opery Lwowskiej 

- wyjazd w drogę powrotną. 

• Powrót do Krosna w godz. nocnych 

  Uwaga ! Kolejność zwiedzania   może ulec zmianie.  

 

Cena od ok.  370 zł/os.  + ok. 150 hrywien na bilety wstępu   

Kalkulacja sporządzona została dla grupy 30 osób. 

Cena zawiera: transport, parkingi, ubezpieczenie NNW i KL, usługę pilota wycieczki na całej trasie, usługę przewodnika 

miejskiego (2 dni), nocleg,  1 śniadanie, 1 obiadokolacja. 

 

Od każdego uczestnika wymagany jest ważny paszport ! 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności realizacji punktów programu. 

 Koszt wycieczki uzależniony jest m.in :od:  ilości osób w grupie, cennika biletów wstępu na konkretny rok 

/sezon,  wykorzystanych biletów wstępu. 
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