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WYCIECZKA SZKOLNA 
UKRAINA - LWÓW I OKOLICE 

 
 
Dzień pierwszy 
Wyjazd autokarem do Lwowa w godzinach wieczornych.  
 

Dzień drugi 
W godzinach przedpołudniowych przyjazd do centrum Lwowa - spacer z przewodnikiem 
dawnymi Wałami Hetmańskimi od Pomnika Adama Mickiewicza do Opery Lwowskiej - 
zwiedzanie wnętrz, następnie zwiedzanie dzielnicy Ormiańskiej z Katedrą Ormiańską. 
Przejazd do hotelu na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień trzeci 
Śniadanie, przejazd do centrum Lwowa, objazd miasta z przewodnikiem: Uniwersytet 
Lwowski, Katedra Św. Jura, Lwowska Secesja, Politechnika Lwowska, Dworzec. Wizyta na 
Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich. Przejazd do centrum Lwowa, 
zwiedzanie Lwowskiej Starówki m.in.: Rynek z Ratuszem i Kamieniczkami Czarną oraz 
Królewską, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów.   
Przejazd autokarem do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień czwarty 
Śniadanie, przejazd do Poczajowa, zwiedzanie z przewodnikiem tzw. Ławry Poczajowskiej 
ortodoksyjnego, prawosławnego klasztoru(dla kobiet obowiązkowe nakrycia głowy - chusty 
oraz długie spódnice). Przejazd do Oleska, zwiedzanie Zamku w Olesku, w którym urodził się 
król Jan III Sobieski. Położony u stóp zamku kościół i klasztor ojców Kapucynów należały do 
najbogatszych w osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej. Następnie Podhorce najwspanialsza 
kresowa rezydencja Koniecpolskich i Sanguszków. Podhorce to miejscowość, gdzie Stanisław 
Koniecpolski zlecił wybudowanie zamku „dla uciech i smacznego odpoczynku po wojskowych 
trudach”, a obecnie uznanego za jeden ze stu cennych zabytków zagrożonych zniszczeniem.  
Przejazd autokarem do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień piąty 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd autokarem do Żółkwi. Spacer z przewodnikiem po 
Starym Mieście - zobaczymy Kolegiatę św. Wawrzyńca wzniesioną z fundacji Hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego, zamek będący siedzibą  hetmana oraz rodu Sobieskich, 
neobarokowy ratusz, bramy Zwierzyniecką i Glińską oraz kamienice z podcieniami przy Rynku. 
Przejazd autokarem do Zamościa, zwiedzanie z przewodnikiem „perły polskiego renesansu”(w 
1992 r. zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO


m.in. zobaczymy: zabytkowe fortyfikacje z bastejami, Rynek Wielki z zabytkowym Ratuszem, 
Pałac Zamojskich, Muzeum Zamojskie.  
Wieczorem wyjazd powrotny. 
 
 

Dzień szósty  
Powrót do Polski w godzinach porannych. 
 
 

Cena: 990 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem na całej trasie z WC, DVD, BAREK,  

 3 noclegi w hotelu 

 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

 usługę pilota 

 system słuchawkowy Tour Guide 

 ubezpieczenie KL i NNW 
 

Cena nie obejmuje: 
 biletów wstępu (Opera Lwowska, Katedra Ormiańska, Cmentarz Łyczakowski i 

Cmentarz Orląt Lwowskich, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Ławra Poczajowska, 
Zamek w Olesku, Zamek w Podhorcach, Muzeum Zamojskie w Zamościu),  

 usługi przewodników lokalnych (wszystko dodatkowo płatne u pilota w autokarze 25 
USD/os.) 

 
 
 
 


