
 

06.12.2014 
Mikołajki we Lwowie! 
 
Mamy arcyciekawą propozycję na 
nietypowy prezent dla swoich bliskich. 
 
PODARUJ PODRÓŻ  
DO MAGICZNEGO MIASTA. 
 
Podaruj swój czas i cieszcie się z bycia 
razem. 
Korzystajcie z atrakcji jakie w tym dniu są 
dostępne we Lwowie! 
 
 
Program wycieczki. 
4.00 Lublin - parking motel PZMot - ul. B. Prusa 8 dopłata +30 zł  
4.50 Krasnystaw - parking przed galerią Panorama - Zakręcie 2g dopłata +20 zł  
5.30 Zamość - parking Planty (między UG, a os. Planty) - ul. Peowiaków 92, spotkanie z pilotem  
5.55 Krasnobród - przystanek PKS ul. Sanatoryjna.  
6.00 Krasnobród - Cypelek na Zapiasku, u zbiegu ulic Sikorskiego i Kościuszki  
6.10 Krasnobród - przy UMiG - ul. 3-go Maja 36  
6.30 Tomaszów Lub. - parking Biblioteka - ul. Zamojska 2  
 
Przejazd w kierunku przejścia granicznego Hrebenne - Rawa Ruska, przekroczenie granicy. Przejazd do 
Lwowa. Spotkanie z przewodnikiem - przejazd na Łyczaków - zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i 
Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich).  
Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie kościoła dominikanów, obejrzenie kamieniczek w Rynku i budynku 
Ratusza, kaplicy Boimów, hotelu George i pomnika Adama Mickiewicza. Zwiedzanie katedry łacińskiej. 
Spacer Wałami Hetmańskimi i zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska.  
15.15 - 17.15 czas wolny  
Od ok. godz. 15.00 autokar będzie stał na parkingu przy ul. Wynnyczenki. Będzie można np. zostawić zakupy, 
przebrać się by udać się na spotkanie z kulturą Lwowa (teatr, opera, filharmonia, cyrk, udział w festiwalu lub 
inne).  
17.15 Wejście do budynku Opery Lwowskiej -  zwiedzanie, dla chętnych udział w spektaklu (według 
repertuaru). Dla pozostałych czas wolny.  
ok. 21.30 - zbiórka przy autokarze, wyjazd w drogę powrotną do kraju, przekroczenie granicy, powrót do 
miejsca wsiadania w godzinach nocnych.  
 
Oprócz standardowego zwiedzania w tym dniu do wyboru umożliwimy Wam: 
1. wizytę w Teatrze Wielkim na sztuce Pietro Mascagniego pt. "Rycerskość Wieśniacza" 
2. udział w spektaklu Teatru Voskresienia na sztuce angielskiego komediopisarza - mistrza farsy  
Raya Conneya  pt. "Tom, Dik, Harry" 
3. wysłuchanie koncertu w Filharmonii Lwowskiej w ramach festiwalu JAZZ BEZ w trakcie którego wystąpią 
znakomici muzycy z Polski: MM3 Michał Mielcarek TRIO oraz Kasia Mirowska feat Piotr Baron 
4. udział w przedstawieniu cyrku pt. "Parada emocji". 
 
Ale to nie wszystko - wszyscy uczestnicy wyjazdu spotkają się ze św. Mikołajem, który będzie miał prezenciki 
dla grzecznych turystów.  
 
 



 

 
CENA: 130 zł  ze zwiedzaniem / 90 zł sam przejazd. 
Zniżki: dla dzieci do 12 lat - 50%, dla osób powyżej 60 lat oraz posiadaczy kart EURO26, ISIC, Planeta 
Młodych - 20%, dla dwojga rodziców z dzieckiem - dziecko gratis! 
 
W RAMACH CENY GWARANTUJEMY:   
• transport autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem;  
• opiekę pilota;  
• usługi polskojęzycznego przewodnika;  
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Cmentarz Łyczakowski, Katedra Łacińska, Teatr Wielki (Opery i 
Baletu)  
• opłaty graniczne i miejscowe;  
• ubezpieczenie NNW, KL;   
 
UWAGA!   
• dla chętnych udział w spektaklu w Operze (+15 zł najtańszy bilet, +50 zł miejsca 1-6 rząd);  
• rezerwujemy również bilety: na koncert w filharmonii (od 25 zł), przedstawienia w Teatrze Voskresinnia, na 
przedstawienia cyrkowe;  
• godziny w programie podane są wg. czasu miejscowego (na terenie Ukrainy +1 godz. do czasu polskiego);  
• każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport;  
• program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.  


