
TKKF „ENERGIA” zaprasza na trzydniową wycieczkę 

LWÓW, Drohobycz i Truskawiec. 
 
Lwów - miasto o niezwykłym kolorycie, w ciągu dnia zabiegane i ruchliwe, wieczorami pełne 

zabawy i fantazji. Przeplata się tu nowoczesność i historia, wspomnienia sprzed lat i miłe 

przygody teraźniejszości. Lwów - zachwyci Was wszystkich - także tych co wracają po latach. Bez 

wątpienia odzyskał blask, którym zadziwiał wszystkich przez wieki. Wspaniałe zabytki, życzliwość 

mieszkańców, atmosfera zabawy - to tworzy urok i niepowtarzalny klimat Lwowa. 

 

 
CENA OBEJMUJE: 

- przejazd komfortowym autokarem 

  /klimatyzacja, wc, video, barek / 

- 2 noclegi: pokoje 2, 3 osobowe  

   w hotelu 3* 

- 2 śniadania  

- 2 obiadokolacje 

- ubezpieczenie KL+NNW 

- opieka pilota przewodnika 

- przewodnika po Lwowie 

- bilety wstępów /opera, kaplica Boimów, 

  katedra Łacińska, kościół Ormiański,  

  katedra Greckokatolicka św. Jura,  

  cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich/. 

  

CENA NIE OBEJMUJE: 

- napojów do obiadokolacji  

 

TERMIN: 29.06-01.07.2018 

CENA:  420 zł + 20 euro 

300 zł + 20 euro dla członków TKKF 

 

Bliższe informacje oraz z zapisy u Bogdana Ulickiego, tel. 2541. Wpłata zaliczki w wys. 50 zł 

na konto TKKF „ENERGIA”, Alior Bank nr 50 2490 0005 0000 4530 2203 6806. 

Zapisy do dnia 26 kwietnia 2018r. 

 

UWAGA! DO PRZEKROCZENIA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ NIEZBĘDNY 

JEST PASZPORT ! 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

 

1 Dzień: Wyjazd z Krakowa ok. godzinie 06.00. Przejazd do 

Lwowa - zwiedzanie miasta z przewodnikiem  

m. in.: rynek, ratusz, katedra Ormiańska, baszta 

prochowa, pomnik A. Mickiewicza, opera. 

Obiadokolacja i nocleg. 

2 Dzień: Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania miasta:  

katedra Greckokatolicka św. Jura i katedra 

Łacińska z kaplicą Boimów oraz cmentarz 

Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Kopiec Unii 

Lubelskiej – panorama miasta. Zwiedzanie 

najstarszego browaru na Ukrainie połączonego z  

degustacją. Obiadokolacja i nocleg. 

3 Dzień:  Śniadanie. Przejazd do Drohobycza - dom Bruno 

Shulza, rynek, synagoga, cerkiew i kościół. 

Następnie wizyta w pobliskim Truskawcu – 

znanym uzdrowisku. Spacer po uzdrowisku i 

degustacja słynnej „Naftusi”. Wyjazd w drogę 

powrotną ok. 15:00, przyjazd do Krakowa w 

godzinach wieczornych. 

 


