
WYJAZD DO OPERY LWOWSKIEJ! 
„Ni ma jak Lwów!”

Data: 05 - 07.04.2019 r.
Cena: 470 zł

W cenie  zawarte są  świadczenia:

- przejazd nowoczesnym autokarem na trasie Toruń – Lwów - Toruń,
- dwa noclegi - pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
- wyżywienie- 2 śniadania i 1 obiadokolacja,
- występ baciarów lwowskich (potańcówka w restauracji hotelowej) - impreza integracyjna z muzyką „na żywo”,
- zwiedzanie Lwowa z lwowskim przewodnikiem,
- bilet do Opery Lwowskiej,
- opiekę pilota, 
- ubezpieczenie KL i NNW.

Cena nie zawiera: 
- opłaty klimatycznej dla wszystkich osób powyżej 14 roku życia - 20 zł 
- biletów wstępu do obiektów turystycznych - około 20 zł.

Wymagany paszport ważny jeszcze minimum 3 miesiące od daty powrotu! 



                                                                               

Plan wycieczki:

05.04 – piątek - wyjazd z Torunia, zbiórka o godz. 07.00, parking przy Cinema City. Przejazd w kierunku granicy z 
Ukrainą. Planowe postoje oraz dłuższy postój w okolicach Lublina, wymiana pieniędzy w kantorze na granicy. Dojazd 
do Lwowa około 20.00, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

06.04 – sobota - śniadanie, przejazd na starówkę Lwowa godz. 10.00, Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie 
starówki wg schematu 3 godziny - godzinna przerwa na obiad - 2 godziny. W planach zwiedzanie Starówki Lwowa 
(m. in. Opera, Uniwersytet, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Arsenał, Muzeum Narodowe, 
fabryka czekolady, Muzeum Lampy Naftowej, Kopalnia Kawy). Udział w spektaklu w Operze*. Po ogłoszeniu 
repertuaru na kwiecień wybierzemy spektakl - sobotni o godz. 18.00, lub w niedzielę o 12.00. Przejazd do hotelu, 
impreza integracyjna z udziałem muzyki „na żywo”, nocleg.

07.04 – niedziela  - śniadanie, wykwaterowanie, dalsze zwiedzanie Lwowa. Odwiedzimy Wysoki Zamek, Cmentarz
Łyczakowski  i  Cmentarz Orląt.  Zakupy wyjazdowe i około godz. 13.00 opuszczamy Lwów. Udajemy się w drogę
powrotną do Polski. W Toruniu będziemy po północy. W zależności od sytuacji na granicy.

* Przykładowe spektakle: Aida, Wesele Figara, Don Carlos, Carmen, Nabucco, Traviata i inne.

Przykładowe ceny: wino dobrej jakości 7-10 zł, obiad w restauracji 30 zł.


