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Wycieczka  

Lwów - Żółkiew - Przemyśl 

ZS-P Chełmsko Śląskie  

29.04 - 03.05.2022r.   

          

 

Dzień 1 -  29.04.2022 

Zbiórka uczestników w umówionym miejscu ok. godz 21:45/ parking przy szkole/ , wyjazd godz. 22:00, przejazd 

nocny w kierunku Przemyśla.   

 Dzień 2 -30.04.2022  

Przyjazd uczestników do Przemyśla ok. godz. 7:00, spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Lwowa przez przejście 

graniczne w Medyce/Krościenku (w zależności od sytuacji na granicy). Śniadanie w drodze. Przyjazd do Lwowa, 

zwiedzanie Katedry św. Jura, Rynku Starego Miasta, Katedry Łacińskiej, Katedry Ormiańskiej, Kaplicy Boimów. 

Obiadokolacja, czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie nocleg. Tu chciałbym również po drodze zboczyć z 

drogi i zajechać do małej wsi ukraińskiej, zobaczyć cerkiew, zwykłe życie…/  

Dzień 3 - 01.05.2022  

Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Lwowa: wyjście na Wysoki Zamek, wizyta w Browarze Lwowskim wraz z 

degustacja, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego oraz Cmentarza Orląt, czas wolny, wieczorny spacer Wałami 

Hetmańskimi- Gmach Teatru Wielkiego, Opery i Baletu we Lwowie, obiadokolacja, nocleg. 

 Dzień 4-02.05.2022  

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd do Żółkwi, spacer po zabytkowej starówce, Kolegiata pw. Św. 

Stanisława i Wawrzyńca, kościół dominikanów, Zamek w Żółkwi. Przejazd na granicę. Przyjazd do Przemyśla w 

godzinach popołudniowych, spacer z przewodnikiem  po Starym Mieście, obiadokolacja, wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Chełmska w godzinnach rannych / 3. 05.21/ 

Koszt wycieczki przy min. 40 os. - 1200 zł/os. 

cena obejmuje: zakwaterowanie w hotelu *** w pok. 2-3 os.(Hotel Lwów- centrum miasta), opieka pilota-

przewodnika, ubezpieczenie, wyżywienie (2x śniadanie, 3 x obiadokolacja), bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych 
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obiektów (Kat. Łacińska, Ormiańska, Kaplica Boimów, Cmentarz Łyczakowski, Opera, Browar z degustacją)parkingi, 

opłaty graniczne, pobyt  kierowców, składka TFG i TFP. 

do rynku od hotelu – spacerem kilka minut.  

Dopłata uczestnika  do wycieczki w zależności od grupy:  

dochód na członka rodziny     % wpłata 

do 1500 zł  30% 360 zł 

do 3000 zł  40 % 480 zł 

powyżej 3000 zł  50%  600 zł  

dla osób z zewnątrz  100% 1200 zł 

 

Wpłata kaucji 100 zł –/przy zapisie/  w przypadku rezygnacji z wycieczki do 1 miesiąca przed wyjazdem – utrata 

kaucji.  

- potrzebne paszporty, szczepienia covidowe. 

- dopłatę do wycieczki wpłacamy do sekretariatu szkoły / później/  

- cena wycieczki może ulec niedużej zmianie /ceny paliwa, inne podwyżki/  

- na wiosnę zrobimy spotkanie uczestników aby omówić szczegóły 

ZAPISY DO 5 LISTOPADA !!! 

telefonicznie 75 74 22 116/ Magda/  lub 695 264 461 / Damian/ lub osobiście w sekretariacie szkoły.  

 

 

Serdecznie zapraszamy 
 


