
ZAMOŚĆ- LWÓW – LUBLIN- KOZŁÓWKA - 4 DNI 

 
Lwów - miasto na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i prawosławia.  

Zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów i inne narody, których ślady można wytropić 
podczas zwiedzania. Podróż do Lwowa dostarczy nam wielu niezapomnianych przeżyć. 

 
Termin: 22-25 maja 2018 
Ilość osób: 46 (młodzież) + 4 opiekunów + pilot + kierowca 
Program wycieczki: 

1 dzień: 
 Wyjazd w godz. porannych, przejazd do Zamościa, zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem, 

Rynek z kamieniczkami, ratusz, katedra, dawny pałac Zamoyskich, synagoga, fortyfikacje, 
 Obiadokolacja w restauracji. 
 Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Duet” w Zamościu (domki do 7 os z 

łazienkami) lub w Pensjonacie „Michaś” w Krasnobrodzie (wszystkie łóżka pojedyncze, 
jedynie dla 4 os – dwa łóżka podwójne - osobna pościel). Pokoje 2-5 os z łazienkami. 
Nocleg. 

2 dzień: 
 Śniadanie, przejazd na Ukrainę, zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem: Cmentarz 

Łyczakowski, kwatery Orląt Lwowskich, Kościół św. Elżbiety, wspaniały dworzec Kolejowy, 

Politechnika Lwowska, Cerkiew św. Jura. W trakcie zwiedzania czas wolny na odpoczynek. 
 Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg we Lwowie. Hotel SV***. Nowoczesny 

kompleks wypoczynkowy położony we Lwowie (ok. 10 min autobusem od centrum), na 
wzgórzu, z ładnym widokiem na panoramę Lwowa. Hotel posiada ogrodzony teren, z 
zapleczem rekreacyjnym – terenem do ognisk, placem zabaw, otwartą kawiarnią. Kategoria 
ukraińska ****. W pobliżu hotelu sklepy, kawiarnie, pizzeria, supermarket. 

3 dzień: 
 Śniadanie, dalsze zwiedzanie Lwowa, Opera, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, 

Apteka i muzeum gdzie pracował Ignacy Łukasiewicz, Czarna Kamienica, Katedra Łacińska 
– w której Jan Kazimierz składał „Śluby Lwowskie”, Kaplica Boimów, Wały Hetmańskie i 
pomnik A. Mickiewicza 

 Przejazd do Polski, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w hotelu – Dworek Vincent w 

Lublinie. Pok. z łazienkami 

4 dzień: 
 Śniadanie, zwiedzanie Lublina z przewodnikiem, Zamek, Archikatedra z zakrystią 

akustyczną, Wieża Trynitarska, Stare Miasto, zwiedzanie Kozłówki; Pałacu Zamoyskich i 
Galerii Sztuki Socjalizmu, obiad w Restauracji Pavilion w Kozłówce. Wyjazd w drogę 
powrotną 

 Powrót z wycieczki w godzinach wieczornych, ok. godz. 22:00 
 

Cena: 680 zł/os. 
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, zakwaterowanie w hotelach***, pokoje 2- 3 
osobowe z łazienkami, wyżywienie: 3 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 1 x obiad, opiekę pilota i 
przewodnika we Lwowie, ubezpieczenie NNW i KL, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów we 

Lwowie, opłaty drogowe, parkingowe, podatek vat, zestaw słuchawek tour-guide. 

Ważne: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport ważny min. 3 miesiące 
 

KONTAKT:  
Biuro Turystyczne MARCO 

10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 1/103 D.H. INKA (parter)  
Tel./fax 89 521 39 88,  kom. 605975644 

e-mail: biuro@marco.olsztyn.pl  
www.marco.olsztyn.pl 

mailto:biuro@marco.olsztyn.pl

