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Cena zawiera:  
-GWARANCJĘ PRZYBYCIA NA CZAS w obie strony (jako jedyne biuro podróży w Polsce gwarantujemy,  

że nie stoimy na granicy. W niektórych przypadkach z innymi biurami czas oczekiwania to nawet 8 godzin na granicy). 

-Przejazd pociągiem klasy Eurocity w 2 strony Przemyśl – Lwów - Przemyśl,  

-2x nocleg ze śniadaniem, 

-wyżywienie: 2 obiady,  1x kolacja, 1x integracja – „Wieczór z kuchnią i muzyką ukraińską” 

-spacer ze zwiedzaniem „Szlakiem Piwnym” (najlepsze piwa warzone w lokalach) i Szlakiem „Słodki Lwów” (najlepsza kawa, desery lody i 
nalewki). Na trasie: Opera, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, Ratusz, Rynek, 
Pomnik Mickiewicza, Wysoki Zamek, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt 
Lwowskich, kościoły m.in. Dominikanów, Bernardynów, Jezuitów, cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, Kaplica Boimów (na życzenie inne obiekty możliwe w 
przypadku wygospodarowania wolnego czasu) 
-Wieczorne atrakcje - 2x wyjścia z pilotem na miasto: „Wieczorny Lwów – nocne 
panoramy, wino i …” i „Lwów by Night – clubbing”  
-opiekę pilota podczas całej trasy, 

-przewodnik w uzgodnionych miejscach, 

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie 

Cena nie zawiera TYLKO: wydatków własnych na trasie spacerów, w lokalach gastronomicznych czy klubach, chyba że uzgodnienia będą 

stanowiły inaczej, a do oferowanej ceny wydatki te zostaną doliczone.  

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Tel: 513 747 377 lub 608 325 747 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka integracyjna do Lwowa „Na Bogato” 

Termin:  do uzgodnienia 

CENA:  od 699 zł/os 
   W przypadku 50 uczestników 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl
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Wycieczka 3-dniowa  
Prezentowany program wycieczki jest sprawdzoną propozycją naszego biura. Jeżeli mają Państwo 

jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt. Dostosujemy program pod Państwa wymagania. 

 

 

 

 

1.dzień  

- Zbiórka uczestników i wyjazd do Lwowa (Przemyśl Główny 13.10), 

Przyjazd na miejsce o godzinie 16:00 czasu lokalnego.   

GWARANCJA PRZYBYCIA NA CZAS 

 

-Wymiana waluty w kantorze (dla chętnych).  

 

-Przejazd autokarem na miejsce noclegu – Przejażdżka Lwów z Autokaru  

 

-Zakwaterowanie w hotelu,  

 

-Integracja w hotelu „Wieczór z kuchnią i muzyka ukraińską” 

Bufet zakąskowy, kolacja główna dwudaniowa, bufet deserów, napoje 

ciepłe i zimne, alkohol, piwo, wino) 

 

-„Wieczorny Lwów, Nocne Panoramy, wino i…” zwiedzanie i degustacje 

w najlepszych i najpopularniejszych lokacjach gastronomiczych we 

Lwowie. 

 

- Powrót i dla chętnych impreza w wybranym nocnym klubie (do wybory 

trzy najbardziej ekskluzywne kluby Lwowa) 

 

2.dzień  

-Śniadanie,  

 

-Zwiedzanie cz. I szlakiem „Słodki Lwów” (najlepsza kawa, desery, lody i 

nalewki).  

Na trasie dwóch części: Opera, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, 

Ratusz, Rynek, Pomnik Mickiewicza, Wysoki Zamek, Cmentarz Łyczakowski  
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i Cmentarz Orląt Lwowskich, kościoły m.in. Dominikanów, Bernardynów, 

Jezuitów, cerkiew Przemienienia Pańskiego, Kaplica Boimów,  (na życzenie 

inne obiekty możliwe w przypadku wygospodarowania wolnego czasu) 

 

-Obiad   

 

-Zwiedzanie cz. II  „Szlakiem Piwnym” (najlepsze piwa warzone w 

lokalach dodatkowo Lviviarnia – muzeum piwa)  

-Przejazd do hotelu,  

 

-Czas wolny do własnej dyspozycji na: basen, plaża, wędkowanie, strzelnica 

pneumatyczna i ostra, sauna , bania ruska, tenis, boiska sportowe. 

 

-Kolacja w hotelu  

 

-„Lwów by Night – clubbing” - dla chętnych wspólne z pilotem-

przewodnikiem wyjście na miasto, impreza w wybranym nocnym klubie 

(do wybory trzy najbardziej ekskluzywne kluby Lwowa)  

 

 

3. dzień  

 

- Śniadanie,  

 

- Wykwaterowanie z hotelu,  

 

- zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego lub czas wolny  

 

- Obiad, 

 

- transfer na Dworzec, krótkie zwiedzanie, wyjazd z Lwów Główny 13.50 

 

- Zakończenie wycieczki w Przemyślu.  

  GWARANCJA PRZYBYCIA NA CZAS 15.10 
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Dodatkowe informacje: 

 Istnieje możliwość podstawienia autokaru i dostosowania godzin 

wyjazdu pod każde miejsce w Polsce. Możliwy również przelot 

samolotem do Lwowa z 8 lotnisk w Polsce: Olsztyn, Trójmiasto, 

Bydgoszcz Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa. Jeżeli 

jest taka potrzeba proszę o kontakt. 

 OBOWIĄZKOWY PASZPORT, 

 Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych), 

 Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach 

grupowych ustala pilot, 

 Wycieczka nastawiona jest na integrację pracowników z 

połączeniem zwiedzania i zapoznania się z kulturą Ukrainy. 

 

  

 

 

 

Filmowa prezentacja oferty pod linkiem ………………………………..  

 

 

 


