
LWÓW miasto wspomnieńLWÓW miasto wspomnień
LWÓW był i nadal pozostaje ważną częścią polskiej tradycji historycznej i kulturowej. W tym pięknym mieście  
zachowało się wiele śladów polskiego dziedzictwa. Nasza wycieczka 1-dniowa do Lwowa wprowadzi Państwa  
w niepowtarzalny klimat oraz pozwoli obejrzeć prace sławnych artystów i architektów. Mamy nadzieję, że urok  
Lwowa zachęci również do podróży wielodniowych na Ukrainę – Kresy Wschodnie, góry i oczywiście Krym!

PROGRAM WYCIECZKI jednodniowej do Lwowa z Bieszczad:
• wycieczka autokarowa: jako jedyni podróż do Lwowa odbywamy przez malownicze Góry Słonne, obok zamku 
w Krasiczynie, miasto – twierdza Przemyśl i Gródek, gdzie umarł Władysław Jagiełło, a wracamy przez uzdro-
wisko Lubień, Rudki z Aleksandrem Fredro, Sambor – miasto handlu, Starą Sól i Chyrów! 
• przejazd obok dworca kolejowego oraz wejście do cerkwi katedralnej św. Jura
• wycieczka autokarowa   – Galeria Obrazów, Ossolineum, Politechnika, pałace…
• zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego i orląt lwowskich 
• spacer po starówce: rynek, apteka (z lamą I. Łukasiewicza!), katedra ormiańska, kaplica Boimów, 
katedra polska, pomnik A. Mickiewicza i wiele innych
• zwiedzanie WNĘTRZA Teatru OPERY i Baletu z kurtyną H. Siemiradzkiego
• czas wolny w centrum miasta, możliwość zamówienia obiadu w cenie od 20 zł

CENA: 120/ 115 zł (młodzież do 18 roku życia)

dni wyjazdów  : wtorki, czwartki, soboty (lipiec i sierpień)
- długi weekend majowy  : 3 maj (czwartek) i 5 maj (sobota) 2012r. 
- długi weekend czerwcowy  :

Świadczenia      :       autokar, bilety wstępów, opłaty graniczne i parkingowe, 
usługi pilota oraz  przewodnika miejskiego, ubezpieczenie NNW i KL.

Trasa i godziny odjazdów autokaru / busa na wycieczkę 1-dniową LWÓW  :
I TRASA (WTORKI – Baligród)  : Sanok – 4:15, Zagórz  – 4:30, Jabłonki – 5:10, Bystre – 5:20, BALIGRÓD – 5:25, Nowosiółki – 5:40, Hoczew – 5:45, Średnia Wieś – 5:50, Berezka  – 5:55, POLAŃCZYK – 6:00, 
Myczków  – 6:10, SOLINA – 6:15, Łobozew  – 6:25, Bóbrka  – 6:30, Myczkowce  – 6:40, Uherce – 6:50, LESKO – 7:00
II TRASA (CZWARTKI – Polańczyk)  :  Sanok – 5:10,  Zagórz – 5:25,  Hoczew – 5:45,  Średnia Wieś – 5:50,  Berezka  – 5:55, POLAŃCZYK  – 6:00,  Myczków  – 6:10,  SOLINA – 6:15,  Łobozew  – 6:25,  Bóbrka – 
6:30, Myczkowce – 6:40, Uherce  – 6:50, LESKO – 7:00
III TRASA (SOBOTY – Bukowiec)  :  Sanok – 4:15,  Zagórz  – 4:30,  Hoczew  – 4:45,  Średnia Wieś – 4:50,  Berezka  – 4:55, Rajskie – 5:20,  Zawóz – 5:30,  BUKOWIEC – 5:40, Wołkowyja – 5:50, POLAŃCZYK – 
6:00, Myczków  – 6:10, SOLINA – 6:15, Łobozew  – 6:25, Bóbrka  – 6:30, Myczkowce  – 6:40, Uherce – 6:50, LESKO – 7:00

Z miejscowości  : WETLINA, Smerek, Kalnica, Strzebowiska , Krzywe, Dołżyca, Cisna w głębi BIESZCZADÓW na każdy z wymienionych dni dowozimy do Polańczyka do autokaru 
za dodatkową opłatą 15 zł / osoba.

UWAGA: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest  paszport ważny min. 3 miesiące. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów oraz 
zmiany godzin otwarcia obiektów. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  Pieniądze będzie można wymienić  w kantorach podczas zwiedzania (najlepszy kurs). Jest to długa wy -
cieczka więc zawsze warto zabrać: polar, okrycie przeciwdeszczowe jak i kilka kanapek.

Ubezpieczenie   – naszych klientów ubezpieczamy w PZU oraz AXA. Od niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe podpisują umowy z coraz większą liczbą placówek na Ukrainie. Jednak  
lepiej zawsze posiadać przy sobie pieniądze o równowartości co najmniej 100 euro (w miastach dostępne są bankomaty). Towarzystwa zwracają poniesione koszty na podstawie zebra -
nych rachunków imiennych po wcześniejszym zgłoszeniu szkody. Więcej szczegółów – prosimy o kontakt tel.

ZGŁOSZENIA na wycieczki  najlepiej wysyłać do nas drogą @-mailową   podając dane każdego z uczestników: imię, nazwisko, kod pocztowy i miasto, ulica, PESEL, miejsce noclego -
we (nazwa i miejscowość), telefon kontaktowy. Poza tym dzień przed wycieczką w godzinach między 15:00 a 19:00 oddzwaniamy do osób zgłaszających potwierdzając godzinę odjaz-
du, podając jaki będzie transport, kontakt do przewodnika i te informacje wysyłamy dodatkowo sms-em.

Na bieszczadzkim rynku turystycznym jest kilka biur podróży zajmujących się organizacją wycieczek 1-dniowych, dlatego postanowiliśmy 
zachęcić Państwa do wyjazdu z nami zapewniając NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ i pokazując czym nasza oferta do LWOWA się wyróżnia  :
-  jako jedyni   pragniemy naszych klientów zapoznać podczas podróży do Lwowa również z naszym pięknym regionem  dlatego od 2010 
roku do Lwowa jeździmy przez przejście graniczne w Medyce, a wracamy przez Krościenko!
- tylko z nami   bilety wstępu w cenie do: katedry łacińskiej i ormiańskiej, cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, kaplicy Boimów i wnę-
trza TEATRU OPERY i BALETU!
- wycieczki oprowadzają przewodnicy miejscy mający polskie korzenie
- obiady zamawiamy w polskiej restauracji przy rynku
- dbamy o zamawianie najlepszych przewodników i pilotów oprowadzających z niespotykaną pasją
- współpracujemy z firmami posiadającymi  najnowsze autokary i busy w Bieszczadach i są rozpoznawalne dzięki umieszczaniu dużych 
TABLIC z nazwą biura na przedniej szybie
- numerujemy miejsca, oddzwaniamy do klientów i dodatkowo wysyłamy smsem najważniejsze informacje
- organizujemy dojazdy busami do głównych tras przejazdu autokarów.

Więcej szczegółów i ZDJĘCIA na www.bieszczader.pl
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