ANDRZEJKI WE LWOWIE
2 DNI 24 -25.11. 2018
1. DZIEŃ

24.11.2018

Zbiórka uczestników o godzinie 6.00 – miesjsce do ustalenia z zamawiającym. Wyjazd
w kierunku Ukrainy- przekroczenie granicy w Medyce. Przejazd do Lwowa. Obiad. Dla
osób, które zdeklarowały chęć zwiedzania, spotkanie z przewodnikiem i 3,5 godzinne
zwiedzane: Cmentarz Łyczakowski i Orląt, lwowska starówka, Kasyno Szlacheckie. Dla
pozostałych osób czas wolny do indywidualnego wykorzystania. Około godz. 17-tej
spotkanie całej grupy (miejsce zbiórki ustali pilot) i przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
uroczysta kolacja z muzyką. Nocleg.
2. DZIEŃ

25.11.2018

Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do centrum. O godz. 11.00 dla chętnych Msza
Święta w Katedrze. Czas wolny. Około godz. 15-tej obiad i wyjazd ze Lwowa o godz. 16tej. Przyjazd na miejsce zbiórki około godziny 21:30.(godzina powrotu uzależniona jest od
czasu odprawy granicznej)

Cena
350 zł / os.grupa min. 42 osób

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CENA ZAWIERA:
Przejazd
autokarem
z
klimatyzacją
barkiem, WC
Usługi pilota
Ubezpieczenie NNW i KL
Ubezpieczenie
KL
od
chorób
przewlekłych,
1 nocleg w hotelu 3* we Lwowie
1 śniadanie, 2 obiady
1 uroczysta obiadokolacja przy muzyce z
alkoholem ,
Parkingi
Opłaty drogowe i graniczne
Opłata
na
Gwarancyjny
Fundusz
Turystyczny.

Biuro Podróży Matteo Travel,
tel. +48 504 189 508, lub +48 604 570 550 pn.- sob. 9:00–17:00
Bank PKO BP SA nr konta 87 1020 4391 0000 6402 0108 7113
e-mail: biuro@matteotravel.pl, www.matteotravel.pl

WAŻNE:
✓
Program jest ramowy (orientacyjny),
kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu może ulec zmianie lub przestawieniu.
✓
Cena skaluklowana jest przy kursie euro
max 4,4 zł = 1 euro oraz cenie hrywny nie
niższym niż 1 zł = 6,4 UHA
Cena nie obejmuje zwiedzania . Dla chętnych
spotkanie
z
miejscowym
przewodnikiem
i zwiedzanie cmentarzy: Łuczakowski i Orląt
Lwowskich; starówka - rynek z
ratuszem,
zabytkowe
kamienice, Katedra
Łacińska
i Ormiańska, Kasyno Szlacheckie (wnętrza),
KOSZT DODATKOWY – 15 EURO/OS. –
PRZEWODNIK I BILETY WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH
MIEJSC I OBIEKTÓW.

