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JESIENNE BIESZCZADY I LWÓW  

TERMIN:  03 – 06.10.2019 

 

1 DZIEŃ:  Zbiórka: Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 5.00, Łowicz pl. 

Stary Rynek godz. 5.30, Skierniewice godz. 6.00  parking przy Castoramie. Przejazd do ŁAŃCUTA – 

zwiedzanie Zamku, który należy do najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze 

znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych – wozownia, 

stajnie. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

2 DZIEŃ:  Śniadanie, POLAŃCZYK  - rejs po Jeziorze Solińskim;  zwiedzanie cerkwi                                  

w GÓRZANCE; CISNA - regionalne karczmy: Siekierezada i Łemkowyna, galerie sztuki bieszczadzkich 

artystów, Przysłup – piękna panorama bieszczadzkich połonin; SOLINA - spacer koroną zapory, czas 

wolny na „Bieszczadzkich Krupówkach”. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.  

 

3 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do LWOWA – spacer po mieście: Baszta Prochowa, Cerkiew Wołoska, 

Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, ul. Ormiańska – Kamienica 

Pór Roku, pomnik Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ormiańska, bazarek artystów – Wernisaż, Opera, 

spacer Prospektem Swobody – głównym deptakiem miasta do placu i pomnika Adama Mickiewicza. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich. W godzinach 

południowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach.  

CENA:  740 zł/os  

 

Cena obejmuje: transport autokarem, 2 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją w ośrodku wczasowym 

lub pensjonacie w Bieszczadach ( pokoje 2, 3 osobowe  z łazienkami ), 1 nocleg ze śniadaniem                           

i obiadokolacją w hotelu we Lwowie lub okolicach ( pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami ), opiekę pilota, 

przewodnika miejscowego w Bieszczadach, ubezpieczenie NNW ( do 10.000 PLN ), KL  (do 15.000 

Euro), bilety wstępów do zwiedzanych obiektów w Polsce.  

 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów we Lwowie, kosztów przewodnika we 

Lwowie, opłatę za systemy tour guide – razem 60 zł/os ( płatne u pilota ); dodatkowych ubezpieczeń: od 

następstw chorób przewlekłych i nowotworowych – 20 zł/os, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 30 zł, 

wydatków osobistych.  

UWAGA!!! POTRZEBNE PASZPORTY WAŻNE MIN 6 MIESIĘCY OD DATY POWROTU                       

( czyli min do dnia  07.04.2020r. ) 

 


