
  

SYLWESTER w ŻÓŁKWI  

(ze zwiedzaniem Lwowa)  

Proponujemy Państwu powitanie Nowego Roku w Żółkwi koło Lwowa – uroczej miejscowości uznawanej za 
perłę renesansu na Ukrainie. W kameralnym hotelu o wysokim standardzie, położonym w centrum miasteczka, 
spędzą Państwo niezapomniane chwile czekając na przyjście Nowego Roku. 
Podczas pobytu poznamy również Lwów – najbardziej polskie z ukraińskich miast. Zwiedzimy słynne lwowskie 
kościoły (w tym katedry trzech obrządków), zadumamy się chwilę nad zawikłaną historią polsko-ukraińską na 
Cmentarzu Orląt Lwowskich, nie ominiemy z pewnością licznych kawiarni i cukierni, próbując  specjałów 
lokalnej kuchni. 

 Nowy Rok powitamy na prawdziwym balu 

Kuchnia hotelowa zapewni bogate menu sylwestrowe 
 
Środa (30.12.2015)  
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 
07:00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 (na przeciwko Dworca PKP Łódź Fabryczna). 
09:00 Warszawa, Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, stanowisko 10-11 

ok. 13:00Lublin, parking przy motelu PZMot, ul. Prusa 8.  
ok.14:30 Zamość, parking przy gościńcu Kanclerz, ul. Partyzantów 6 
Przejazd na Ukrainę. Przyjazd do Żółkwi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg 
Czwartek (31.12.2015)  
Po śniadaniu przejazd do  Lwowa – zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu. Obiad. Przygotowanie do wieczoru 
sylwestrowego. 
Wieczorem uroczysta kolacja sylwestrowa i zabawa do białego rana przy obficie zastawionych stołach i żywej 
muzyce.  
Piątek (01.01.2016) 
Po późniejszym śniadaniu przejazd do Lwowa-dalsze zwiedzanie miasta. Powrót do Żółkwi. Obiadokolacja. 
Nocleg.  
Sobota (02.01.2016) 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu zwiedzanie Żółkwi- kolegiata, spacer po rynku, ostatnie zakupy.  
Wyjazd do Polski. Powrót do Zamościa/Lublina/Warszawy/Łodzi we wczesnych godzinach wieczornych. 
 
 

Program zwiedzania Lwowa  Katedra greckokatolicka Św. Jura, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, 
Wysoki Zamek. Zwiedzanie Teatru Opery i Baletu, dzielnica żydowska, ormiańska, Stare Miasto, Rynek, 
Kamienica Królewska, katedra ormiańska, katedra katolicka, kaplica Boimów, cerkiew Wołoska 
 
ŚWIADCZENIA 
Przejazd:         autokar o podwyższonym standardzie lub mikrobus 
Zakwaterowanie:       Hotel ***/** w Żółkwi pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
Wyżywienie:  śniadania i obiadokolacje wg programu. 

Pozostałe: opieka pilota,  ubezpieczenie  

 
Cena za osobę: 495 zł 
Dojazd własny: 320 zł 

Bal i kolacja sylwestrowa: 30 USD 
bilety wstępu i lokalny przewodnik - 15USD 
 
 
Uwaga !!! 
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport ważny  min. 3 miesiące 
 
 
PROMOCJA: PRZY WPŁACIE DO 15 LISTOPADA MIN. 50% CENY - ZNIŻKA 50 ZŁ 

 



 

            
 
 
 
 

  SYLWESTER  W  WILNIE 
        

 
 

Dzień 1 (30.12.2015) 
Wyjazd z Polski wg poniższego rozkładu: 
07:00 Łódź, Łódzki Dom Kultury, Traugutta 18 (naprzeciwko Dworca  PKP Łódź 
Fabryczna). 
09:00 Warszawa, Dworzec PKS Warszawa Zachodnia – stanowisko 10-11 
13:30 Białystok, Dw. PKS- Bar Mc'Donalds 
Przejazd na Litwę. Po drodze na terenie Polski dłuższa przerwa – możliwość zjedzenia 
obiadu(na własny koszt).   Przyjazd do hotelu w Wilnie, zakwaterowanie, nocleg 

Dzień 2 (31.12.2015) 
Po śniadaniu zwiedzanie  z przewodnikiem: Ostrej Bramy, kościołów: św. Teresy, św. 
Kazimierza, św. Anny, św. Piotra i Pawła,  cmentarza na Rossie, Uniwersytet. Spacer po 
Starym Mieście. 
Obiad w restauracji na mieście. Czas wolny 
21:00-23:00 Uroczysta wykwintna kolacja w hotelu przy saksofonie 
Dla chętnych powitanie Nowego Roku na Starym Mieście. 
Dzień 3 (01.01.2016) 
Po  śniadaniu  i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd do Trok – obejrzymy gotycki zamek 
Witolda  na wyspie. 
Wyjazd do  Polski. Możliwość zjedzenia posiłku na terenie Polski (na własny koszt.) 
Przyjazd do Białegostoku /Warszawy / Łodzi w późnych godzinach wieczornych  
 
ŚWIADCZENIA: 
Przejazd:   autokar o podwyższonym standardzie  
Zakwaterowanie:                hotel ***, pokoje  2 os. z pełnym węzłem sanitarnym; 
Wyżywienie:   wg programu 2 śniadania, obiad 
Pozostałe:   opieka pilota, ubezpieczenie  
 
Cena za osobę:  595 zł 
kolacja sylwestrowa: 35 €    

Dojazd własny: 450 zł   
              
Przewodnik lokalny i  bilety wstępu: 15 € 
 
Przy wpłacie do 15.11.2015 min 50 % ceny zniżka 50 zł 


