
 
           

 

             Sentymentalna    podróŜ do Lwowa 
               Jest miasto z zamkiem - bez zamku, jest miasto z rzeką - bez rzeki, 
                Orlęta co nie ptakami, burza zaniosła daleko... 
                Miasto wesołej piosenki, lew stoi na jego bramie, czekając na powrót orląt... 
 
Lwów to niezwykle ciekawe miasto, które powstało na styku cywilizacji Zachodu i Wschodu, świata 
łacińskiego i prawosławia, zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, śydów i inne narody. Jest to 
jedno z najwaŜniejszych miast w historii i kulturze Polski. Mieszkali tu i tworzyli m.in. 
Kasprowicz,Staff, Makuszyński, Styka, Grottger, Konopnicka  i Zapolska. 
 

Program wycieczki do Lwowa  
I dzień - 22.04.2017 wyjazd  o godzinie 5.00, przejazd do Lwowa,  zwiedzanie z 
przewodnikiem: Wysoki Zamek/kopiec Unii Lubelskiej, panorama Lwowa  
Rynek Starego miasta z licznymi ciekawymi kamienicami i   apteką – muzeum , dzielnica 
ormiańska z Katedrą, kościół Dominikanów, wały Hetmańskie i Gubernatorskie, kościół 
Bernardynów, Centrum Wielkiego Lwowa:  ulica Akademicka, Uniwersytet Jana 
Kazimierza,  Politechnika,  Ossolineum, Cmentarz Janowski - oddajemy hołd poległym 
lotnikom,  
Godz. 19.00 obiadokolacja w centrum Lwowa  
Godz. 20.30 przyjazd do miejsca zakwaterowania 
II dzień – 23.04.2017  godz. 8.30 śniadanie i  spotkanie z przewodnikiem lwowskim;    
w programie zwiedzania: katedra grekokatolicka Św.Jura , Cmentarz Łyczakowski i  
Orląt Lwowskich, Starówka Lwowska :  pomnik Szewczenki, pomnik Mickiewicza, Katedra 
NMP z kaplicą Boimów,  Katedra Łacińska zwana równieŜ Katedrą Polską - to jeden z 
najcenniejszych zabytków Lwowa, stanowi ona centrum Ŝycia religijnego Polaków licznie 
zamieszkujących we Lwowie, zwiedzanie Opery Lwowskiej 
Godz. 17 obiad we Lwowie 
W drodze powrotnej lub na początku moŜliwe zwiedzanie śółkwi z przewodnikiem 
Cena przy 32 osobach wynosi  250 zł od osoby i obejmuje :  
zakwaterowanie, wyŜywienie : obiadokolacja w pierwszym dniu, śniadanie + obiad w drugim dniu;  
usługi przewodnika lwowskiego i pilota; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; transport autokarowy;  
ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia. 
MoŜliwy jest spektakl w Operze Lwowskiej dla chętnych za dodatkową opłatą granicach 20-30 zł  
Uwaga! Kolejność zwiedzania moŜe ulec zmianie. 
 
                   śyczę wielu niezapomnianych wraŜeń    
                                                             Janusz Kulczyński 


