
 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

 
Cena zawiera:  

 
-przejazd autokarem klimatyzowanym w 2 strony, 

-1x nocleg ze śniadaniem we Lwowie,  

-wyżywienie: 1x śniadanie, 1x obiadokolacja połączona z integracja, 

-opiekę pilota-przewodnika podczas całej trasy, 

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie 

 

 

 

 

 
 

  
 
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16  
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 
Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka do Lwowa 
 

Termin:    do ustalenia 

CENA:  339 zł/os- 2 dni 
W przypadku 50 uczestników 

CENA:  499 zł/os- 3 dni 
W przypadku 50 uczestników 
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Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Wycieczka 2-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

• Zbiórka uczestników w godzinach porannych, 

• Przyjazd do Lwowa.  

• Wymiana waluty w kantorze (dla chętnych). 

• Wstępne zwiedzanie miasta: Rynek, Ratusz, Pomnik Mickiewicza, Wysoki Zamek, Kaplica 

Boimów.  

• „Szlakiem Piwnym” ( najlepsze piwa warzone w lokalach, dodatkowo Lviviarnia-muzeum piwa), 

reszta lokali niespodzianka naszego biura☺  

• Zakwaterowanie w Hotelu, 

• uroczystą obiadokolacją połączoną z integracją uczestników około 19-20 przy muzyce w 

samym sercu miasta. ( zupa, drugie danie, deser, zimna płyta, napoje, alkohol, muzyka na 

żywo) 

• Czas wolny do własnej dyspozycji. Lwów by Night-clubbing- dla chętnych wspólne wyjście z 

pilotem na miasto, impreza w wybranym nocnym klubie( do wybory trzy najbardziej ekskluzywne 

kluby Lwowa)  

• Powrót do hotelu, nocleg. 

 

2. dzień  

• Śniadanie.  

• Wykwaterowanie z hotelu, 

• Zwiedzanie: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. 

• Wyjście do ścisłego centrum na rynek na kawę do” Kopalni Kawy” podgrzewaną palnikiem przy 

stoliku przez kelnera.  

• Zakupy dla chętnych w lokalnym tradycyjnym sklepie Lwowskim( piwo, wódka, chałwa, papierosy, 

sery, wiśniówka, cukier, czekoladki, pamiątki itp.) 

 

• Wyjazd w drogę powrotna, 

 

 
* Uwaga:  

 

• 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 

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś 

sugestie zmian, prosimy o kontakt. 

• Cena nie zawiera:-wydatków osobistych, biletów wstępu, 

 

 

 


