
1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa oko³o 6.00. Po drodze zwiedzanie ¯ó³kwi - per³a renesansu, 
za³o¿ona przez hetmana ¯ó³kiewskiego - zamek, koœció³ pw. œw. Wawrzyñca, 
zespó³ klasztoru Bazylianów, koœció³ i klasztor Dominikanów, synagoga, drewniana 
cerkiew pw. œw. Trójcy. Przejazd do Lwowa, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (Baszta Prochowa, koœció³ 
Dominikanów, rynek, Muzeum aptekarstwa, Opera, Katedra rzymskokatolicka z 
kaplic¹ Boimów, Prospekt Swobody, koœció³ Bernardynów, Katedra Ormiañska itp. 
Uroczysta kolacja, po³¹czona z zabaw¹ taneczn¹. 

3 dzieñ:
Œniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (Katedra grekokatolicka œw. Jury). 
Wizyta w browarze po³¹czona z degustacj¹ piwa. Cmentarz £yczakowski i Orl¹t 
Lwowskich. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd do Polski. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo- 
parkowego w £añcucie. Obiad w pa³acu w £añcucie. Powrót do Krakowa ok 22.00. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 3 noclegi 
w okolicach Lwowa (pokoje 2, 3-
osobowe z ³azienkami); wy¿ywienie 
zgodnie z programem;; zwiedzanie 
L w o w a  z  m i e j s c o w y m  
przewodnikiem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu (ok. 18 
USD) .

01.05 - 04.05.2014
09.10 - 12.10.2014

730 z³ 

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa oko³o 07.00. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo-parkowego 
w £añcucie. Przejazd do Le¿ajska i zwiedzanie: Bazylika Zwiastowania 
NMP w Le¿ajsku, Grób Cadyka. Przejazd w okolice Ustrzyk, obiadokolacja, 
nocleg. 

2 dzieñ: 
Po wczesnym (ok. godz. 06.00) œniadaniu przejazd do Lwowa. Zwiedzanie 
Lwowa z przewodnikiem: Baszta Prochowa, koœció³ Dominikanów, rynek, 
Katedra rzymskokatolicka z kaplic¹ Boimów, katedra Ormiañska, nastêpnie: 
Cmentarz £yczakowski, Orl¹t Lwowskich, wejœcie na Kopiec Unii Lubelskiej. 
Powrót do Ustrzyk na kolacjê, ognisko, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie. Zwiedzanie: Ma³a Pêtla, rynek w Sanoku, 
Park Etnograficzny w Sanoku, Zamek Odrzykoñ. Obiad w drodze 
powrotnej. Zakoñczenie wycieczki w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 2 noclegi 
w okolicach Ustrzyk (pokoje 2, 3-
osobowe z ³azienkami); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; ognisko; 
zwiedzanie Lwowa z miejscowym 
przewodnikiem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w 
ofercie; biletów wstêpu (zespó³ 
pa³acowo-parkowy w £añcucie 19 
z³, Le¿ajsk bazylika, co ³aska - 2 z³, 
Lwów ok. 10 USD). 

28.03 - 30.03.2014

470 z³ 
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