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NIE TYLKO WE LWOWIE 
LWÓW - ŻÓŁKIEW 

 

1 Dzień  
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 
7.00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 
9.00 Warszawa, Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 -11 
13.15 Lublin, parking przy motelu PZMot, ul. Prusa 8 
Przejazd na Ukrainę. Po drodze (na terenie Polski ) przerwa z możliwością zjedzenia obiadu. 
Przyjazd do Lwowa w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu. 
 
2 Dzień  
Po śniadaniu zwiedzanie miasta. 
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). 
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, zwiedzanie Teatru Opery. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
3 Dzień  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu krótki spacer po 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 Warszawy/Łodzi w godzinach wieczornych. 
 
CENA OBEJMUJE: 
 przejazd autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem  /w zależności od wielkości grupy/ 
 2 noclegi Lwów lub okolice hotel pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką 

 2 śniadania i 1 obiadokolacja 
 realizację programu 
 opiekę pilota 
 ubezpieczenie TU AXA /KL, NNW/ 
 
CENA NIE OBEJMUJE: 
 pakietu do realizacji programu 30 EUR płatne obligatoryjnie /nie podlega rozliczeniu/ 
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny /TFG/ - 2 zł 
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy /TFP/  - 2 zł 
 dopłaty do pokoju 1 osobowego  
 wydatków własnych 
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Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składki nie jest 
przychodem biura. 

NIE TYLKO WE LWOWIE                 (3 dni,  2 noclegi) 
Symbol  Imprezy Termin Cena 

U-NWL-1 01.05.2021 - 03.05.2021 650 zł 
U-NWL-2 03.06.2021 - 06.06.2021 650 zł 
U-NWL-3 23.07.2021 - 25.07.2021 650 zł 
U-NWL-4 27.08.2021 - 29.08.2021 650 zł 
U-NWL-5 17.09.2021 - 19.09.2021 650 zł 
U-NWL-6 15.10.2021 - 17.10.2021 650 zł 

U-NWL-7 11.11.2021 - 13.11.2021 650 zł 
 Bilety wstępu i lokalni przewodnicy /obligatoryjnie/ 30 € 

Obowiązkowa składka na TFG 2 zł 

Obowiązkowa składka na TFP 2 zł 
Dopłata do pokoju 1 osobowego 230 zł 

   Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze. 

 
WAŻNE: 
W trakcie zwiedzania prawosławnych obiektów sakralnych kobiety powinny mieć nakrycie głowy, 
zakryte ramiona i kolana. 
Dokumentem podróży  jest paszport ważny min. 3 m-ce od daty powrotu. 
 

W celu rezerwacji wycieczki proszę podać następujące dane uczestników wycieczki: 

 DANE OSOBOWE (imiona i nazwisko, datę urodzenia), 

 DANE TELEADRESOWE (adres do korespondenci wraz z kodem pocztowym, nr telefonu)  

 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU. 

Nasi konsultanci przygotują umowę i skontaktują się z Państwem w celu omówienia 
szczegółów. 

UWAGA! 

Do każdej przedstawionej oferty można dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub 
dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. 
 

 

AT WILEJKA Wojciech Leszek 

Bank: PKO BP 19 1440 1231 0000 0000 0427 8445 

wilejka@wilejka.pl,      zgierz@wilejka.info 

www.wilejka.pl 

 
Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych 
 
 


