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POLSKI  SYLWESTER  WE  LWOWIE
ze zwiedzaniem Lwowa i Żółkwi   - 4 dni       30.12.21 – 02.01.22

Proponujemy Państwu powitanie Nowego Roku we Lwowie.  Podczas pobytu poznamy Lwów –
najbardziej  polskie  z  ukraińskich  miast.  Zwiedzimy  słynne  lwowskie  kościoły  (w  tym  katedry  trzech
obrządków),  zadumamy  się  chwilę  nad  zawikłaną  historią  polsko-ukraińską  na  Cmentarzu  Orląt
Lwowskich, nie ominiemy z pewnością licznych kawiarni i cukierni, próbując specjałów lokalnej kuchni.

Nowy Rok powitamy na balu. Kuchnia hotelowa zapewni bogate menu sylwestrowe.

1 Dzień (30.12.2021)
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu:
7:00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta na rogu Kilińskiego
09:00 Warszawa, Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, stanowisko 13-14.
ok.13:15 Lublin parking motel PZMot- ul. B. Prusa 8
ok.15:00 Zamość parking Planty (miedzy Urzędem Gminy a os. Planty) – ul. Peowiaków 92
Przejazd na Ukrainę. Przyjazd do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 Dzień (31.12.2021)
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa – objazd miasta z przewodnikiem: obejrzenie Teatru Opery i  Baletu,
dzielnica żydowska, ormiańska, Stare Miasto, Rynek, Kamienica Królewska, Katedra ormiańska, Katedra
katolicka,  Kaplica  Boimów,  Cerkiew  Wołoska.  Powrót  do  hotelu.  Przygotowanie  do  wieczoru
sylwestrowego.  Wieczorem  uroczysta  kolacja  sylwestrowa  i  zabawa  do  białego  rana  przy  obficie
zastawionych stołach i żywej muzyce, którą zapewni zespół muzyczny. Nocleg.

3 Dzień (01.01.2022)
Po późniejszym śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Lwowa autokarem: Katedra greckokatolicka Św. Jura,
Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich.  Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.

4 Dzień (02.01.2022)
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Żółkwi – zwiedzanie miasteczka: kolegiata, spacer po rynku,
zamek.  Przekroczenie  granicy  w  Hrebennem.  Powrót  do  Warszawy/Łodzi  w  godzinach  późnych
wieczornych.

CENA OBEJMUJE:
 przejazd autokarem lub mikrobusem /w zależności od wielkości grupy/
 3 noclegi w Domu Pielgrzyma we Lwowie – Brzuchowice;  w hotelu SV lub hotelu o standardzie ***

           pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
 3 śniadania, 2 obiadokolacje + uroczysta kolacja sylwestrowa
 realizację programu
 opiekę pilota
 opiekę licencjonowanych przewodników
 ubezpieczenie TU UNIQA /KL, NNW/
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CENA NIE OBEJMUJE:
 pakietu do realizacji programu 15 € płatne obligatoryjnie /nie podlega rozliczeniu/
 balu i kolacji sylwestrowej przy muzyce na żywo 50 €
 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

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.

POLSKI SYLWESTER WE LWOWIE ze zwiedzaniem Lwowa i Żółkwi
 
Termin:    30.12.2021 – 02.01.2022    /4 dni/

DOM PIELGRZYMA
Lwów-Brzuchowice

HOTEL SV ***

Symbol
Imprezy:

Cena 
za osobę:

Cena 
za osobę:

SL4d-2021 Dojazd autokarem lub mikrobusem 800,00 zł 900,00 zł

Dojazd własny 700,00 zł 800,00 zł

Bilety wstępu i lokalni przewodnicy /obligatoryjnie/ 15 € 15 €

Bal i kolacja sylwestrowa 50 € 50 €

Obowiązkowa składka na TFG  2 zł  2 zł

Obowiązkowa składka na TFP 2 zł 2 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego 200 zł 250 zł
                     Kwota złotówkowa płatna w biurze, dewizy u pilota w autokarze.

PROMOCJA:

PRZY WPŁACIE ZALICZKI W WYSOKOSCI 50% CENY ZŁOTÓWKOWEJ
DO 15 LISTOPADA 2021

ZNIZKA 50 ZŁ
WAŻNE:
W trakcie zwiedzania prawosławnych obiektów sakralnych kobiety powinny mieć nakrycie głowy, zakryte
ramiona i kolana.
Dokumentem podróży jest paszport ważny min. 3 miesiące od daty powrotu.
Obecnie aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą okazać dokument tzw. „paszport Covidowy”
potwierdzający odbycie pełnego zakresu szczepienia przeciwko COVID-19.

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.
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