Biuro Podróży Exodus

DOOKOŁA BIESZCZAD + UKRAINA: LWÓW, DROHOBYCZ, TRUSKAWIEC
"Sklepy cynamonowe" w Drohobyczu, Truskawiec - słynne uzdrowisko na Kresach, cmentarz Łyczakowski "lwowskie Powązki", piękna starówka Lwowa z listy UNESCO, Jezioro Solińskie - "Bieszczadzkie Morze",
korona najwyższej w Polsce zapory wodnej, Siekierezada - najsłynniejsza karczma w Bieszczadach, spacer
najsłynniejszym bieszczadzkim szlakiem przez Połoninę Wetlińską, renesansowy pałac w Krasiczynie - "mały
Wawel", dzielny wojak Szwejk w Przemyślu.
UWAGA: przy wjeździe na Ukrainę wymagany ważny paszport !
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 5 dni
Terminy:
26.08.2020 - 30.08.2020

950 PLN cena promocyjna, tylko do
końca grudnia 2019 !!!

1050 PLN cena normalna

Program:
1.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking za Palmiarnią - wjazd od ul. Piaskowej). 07.30 - wyjazd z
Wrocławia (stacja BP Eldorado, Al. Karkonoska). Wyjazd z kraju: Korczowa.
Około 20.00 - zakwaterowanie w hotelu we Lwowie. Obiadokolacja. Nocleg.
2.dzień: 08.00 śniadanie. 08.45 - wyjazd.
Zwiedzanie LWOWA (lista UNESCO) Teatr Wielki, katedra ormiańska, katedra łacińska z kaplicą Boimów,
wzgórze Wysoki Zamek z Kopcem Unii Lubelskiej, baszta Prochowa, cerkiew Uspeńska, rynek z ratuszem i
zabytkowymi kamienicami, pomnik A. Mickiewicz, kościół jezuitów, cmentarz Łyczakowski (z przewodnikiem
lokalnym). Czas wolny.
Około 20.00 powrót do hotelu we Lwowie. Obiadokolacja. Nocleg.
3.dzień: 07.00 śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie DROHOBYCZA (miasto Bruno Schultza, lista UNESCO) - kościół Wniebowzięcia NMP z
dzwonnicą obronną, rynek z ratuszem, cerkiew Trójcy Świętej, cerkiew św. Jerzego, pamiątki po B. Schultzu,
zabytkowe wille.
Spacer po TRUSKAWCU (słynne uzdrowisko) - deptak, pijalnia wód. Czas wolny.
Wjazd do kraju: Krościenko.
Przejazd przez USTRZYKI DOLNE (znany kurort narciarski w Bieszczadach).
Spacer po POLAŃCZYKU (jedyne bieszczadzkie uzdrowisko i największe kąpielisko nad Jeziorem
Solińskim).
Około 20.00 - zakwaterowanie w pensjonacie w Polańczyku. Obiadokolacja. Nocleg.
4.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Możliwość udziału w rejsie statkiem turystycznym po JEZIORZE SOLIŃSKIM ("Bieszczadzkie Morze",
największe sztuczne jezioro w Polsce).
Przejazd WIELKĄ PĘTLĄ BIESZCZADZKĄ (z przewodnikiem lokalnym):
- przystanek w SOLINIE - spacer na koronę najwyższej w Polsce zapory wodnej
- przystanek w LUTOWISKACH - punkt widokowy
- spacer najsłynniejszym bieszczadzkim szlakiem przez POŁONINĘ WETLIŃSKĄ z PRZEŁĘCZY
WYŻNEJ do SCHRONISKA PTTK "CHATKA PUCHATKA" (1228 m n.p.m.) (w przypadku min. 50%
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chętnych !!!)
- przystanek przy SIKLAWIE OSTROWSKICH
- przystanek w CISNEJ - najsłynniejsza bieszczadzka karczma Siekierezada
Około 20.00 - powrót do pensjonatu w Polańczyku. Obiadokolacja. Nocleg.
5.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Przystanek w KRASICZYNIE - renesansowy pałac Krasickich i Sapiechów ("Mały Wawel")
Zwiedzanie PRZEMYŚLA - Zamek Kazimierzowski, katedra katolicka Wniebowzięcia NMP, katedra unicka
św. Jana Chrzciciela, kościół franciszkanów, Kopiec Tatarski, rynek, słynny dworzec kolejowy, pomnik
Dzielnego Wojaka Szwejka (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Około 22.00 - rozwiązanie imprezy we Wrocławiu (stacja BP Eldorado, Al. Karkonoska). Około 01.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze (parking pod Palmiarnią).
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 2050 km
noclegi: 4 x hotel/pensjonat ***/****, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC
wyżywienie: 4 śniadania (bufet) + 4 obiadokolacje (serwowane)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
zestawy słuchawkowe - 20 PLN (obowiązkowo)
wejściówki do obiektów turystycznych (cmentarz Łyczakowski, opera, katedra rzymska i ormiańska
oraz kaplica Boimów we Lwowie, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu, park pałacowy w Krasiczynie,
Bieszczadzki Park Narodowy) 50 PLN (dla chętnych)
przewodnicy lokalni (Lwów, Wielka Pętla Bieszczadzka, Przemyśl) - 40 PLN (obowiązkowo)
rejs statkiem turystycznym po Jeziorze Solińskim - 25 PLN (dla chętnych)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych. Wymagany jest paszport ważny w terminie min. do pół roku od dnia zakończenia imprezy.
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