
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie  

zaprasza na dwudniową wycieczkę do Lwowa. 

  

Termin wycieczki:24 – 25 maja 2014r. 

Cena wycieczki : 385zł. 

Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub tel. 14 655 

8553 z równoczesną  wpłatą wpisowego w 

wysokości – 100,00 zł. do dnia 10 kwietnia  2014r. 

Istnieje możliwość rozłożenia  wpłaty na dwie raty. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają  

członkowie ZNP !!! 

Program: Dzień I Wyjazd o 4.00 spod Hotelu „ Tarnovia” do Lwowa przez Rzeszów, 

Przemyśl, Medykę. W Przemyślu przerwa na kawę i ciastko w Hotelu 

Gloria(gratis).Przejazd do Sudowej Wiszni- zakwaterowanie w Hotelu 3 *** Ok.14.00 

obiad, a następnie wyjazd do Lwowa na spektakl w Operze Lwowskiej.Powrót do hotelu 

(ok 21.00), bankiet, nocleg.  

II Dzień: Śniadanie o 9.00-9.40-wyjazd do Lwowa ,  spotkanie z przewodnikiem                

i zwiedzanie miasta autokarem: Uniwersytet, Katedra św. Jura, Politechnika, wizyta na 

Cmentarzy Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, Kościół św. Elżbiety. Dalej 

spacer po mieście: Rynek z zabytkowymi kamieniczkami; Kościół Dominikanów, Katedra 

Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Wały Hetmańskie,Muzeum Jana III 

Sobieskiego. W drodze powrotnej jeżeli będzie możliwość - zwiedzenie Stadionu oraz 

Domu Handlowego. Około godz.  17.00  powrót do Tarnowa. Planowany przyjazd 

ok.24.00 /warunki na granicy Polski z Ukrainą/. 

Cena obejmuje: Przejazd autokarem(, klimatyzacja, barek, video),1 nocleg w hotelu, 

pokoje 2 i 3 os. z  łazienkami ,Htl 3*** ( w hotelu  basen, sauna, bilard)- okolice Lwowa1 

śniadania( bufet) , 1 obiad,  1  (bankiet),zespół muzyczny na 3 godziny, przewodnik po 

Lwowie w j. polskim, opieka pilota na całej trasie ,bilety do Opery we Lwowie na 

spektakl, bilety : Cmentarz Łyczakowski, Katedra Ormiańska, ubezpieczenie NNWiKL, 

bagaż  AXA 10000/2000/200 EUR. Cena nie obejmuje wstępów nie ujętych w programie 

około 20hrywien / tj. około 10 zł/. 

BANKIET  Na ciepło: Bogracz, rolada wieprzowa w sosie pieczeniowym, ziemniaczki 

piure, zestaw surówek, lody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zimne zakąski: Zestaw wędlin ukraińskich, sałatka domowa, sałatka fantazja, śledź  z 

cebulką, zestaw warzyw, pieczywo, kawa, herbata, woda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                              

UWAGA: PRZEKROCZENIE GRANICY NA PODSTAWIE   

WAŻNEGO PASZPORTU 
 


