
NIEZWYKŁA PRZYGODA WE LWOWIE
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT !!!

WSZYSTKIE ATRAKCJE W CENIE !!!

„Nocna straż Lwowa” - jeśli przypadkiem nie będziecie spać w nocy, popatrzcie za okno – i zobaczycie ludzi 
z latarniami. Nie bójcie się, to są pomocnicy burmistrza… Oni po 
prostu chronią Państwa sen. 
Niespodziewane spotkania, straszne legendy, duchy, potajemne 
obrządki, zagadkowe ulice i ciemne zakamarki — wszystko to 
czeka na Państwa podczas nocnej wędrówki po Lwowie! Jeśli nie 
boicie się zostać pomocnikiem pana Schlüssel’a czy pani Zosi — 
dołączajcie się! 
Za dobrze wykonywaną pracę można zostać pasowanym na 
pracowników Nocnej straży Lwowa. 

„Od spaceru do kieliszka”  - najciekawsza i najbardziej dynamiczna wycieczka we Lwowie! Odwiedźcie 
restauracje popularnej w Zachodniej Ukrainie sieci «!Fest» («Kryjówka», «Masoch Cafe», «Lampa 
naftowa» itd.), usłyszcie aktualne legendy i opowieści o mieście, zobaczcie zabytki architektury oraz 
miejsca historyczne, a najważniejsze – spróbujcie smak Lwowa! 

Czeka na Państwa spacer po historycznej części miasta oraz przegląd głównych zabytków. A także 
wycieczka po restauracjach i degustacja potraw oraz piwa (albo tradycyjnych nalewek) w trzech lokalach 
oraz przegląd innych: 
- Muzeum-restauracja «Lampa naftowa» - najbardziej wysokościowy (4-ch piętrowy) lwowski pub. 
Wszystko o wynalazcach pierwszej w świecie lampy naftowej. 
- «Masoch Cafe» - okienko do świata, stworzonego w klimacie utworów "ojca masochizmu" – pisarza 
Leopolda von Sacher-Masocha, który urodził się we Lwowie. 
- «Kryjówka» - najbardziej popularna restauracja w Ukrainie. UPA i OUN. Historia 
antykomunistycznego oporu. Szkolenie w powstańczej strzelnicy. Poczęstunek miodem pitnym. 
- «Najdroższa restauracja Galicji». Opowieść o świecie "wolnych mularzy", jego potajemne symbole i 
znaki. 
- «Dom legend» - restauracja, gdzie każdy pokój jest poświęcony osobnej lwowskiej legendzie. 
- «Pod Złotą Różą» - tradycyjne żydowskie potrawy, ciepło i przytulność rodzinnego mieszkania! 



- Opera – to wir pasji, intryg, ciekawych wymyślonych i życiowych historii. Do budowli Opery 
Lwowskiej swoją pracę wkładali setki artystów, na jego scenie występowali najbardziej utalentowani 
aktorzy i śpiewacy. Ale życie teatru – to nie tylko scena i widownia! 
Oprócz kolosalnej sali lustrzanej, wspaniałego foyer i artystycznego wystroju widowni, będziemy mieli 
możliwość uchylić kurtynę tajemnicy nad teatralnym życiem i jego intrygami! 
Salomea Kruszelnicka, Aleksander Myszuga, Zygmunt Gorgolewski, Piotr Wójtowicz oraz setki innych 
ludzi, których życie było związane z Teatrem Wielkim we Lwowie! 

- Kawa Tour - wyruszajcie ku emocjom we «Lwowskiej kopalni kawy» Dowiecie się Państwo o pochodzeniu 
kawy – legendy i historie, o jej gatunkach i obróbce, o sposobach parzenia i kawowych tradycjach. Ale 
najważniejsze, że pod czas wycieczki zanurzycie Państwo w świecie uczuć i rozkoszy, a każdy z pięciu 
zmysłów Państwa będzie orzeźwiony i zaangażowany! Oczywiście, że język będzie rozkoszować się od 
degustacji wonnej kawy, a wszystko inne – na pewno będzie dla Państwa niespodzianką i zostawimy to na 
razie pod osłona tajemnicy! 

DZIEŃ 1
- ok. 15:00 wyjazd z Kolbuszowej w kierunku granicy z Ukrainą, przekroczenie granicy, przejazd do 
Lwowa, 
- zakwaterowanie w hotelu, 
- 19:00 obiadokolacja w restauracji „Wolnomularze, 
- 22:00 „Straż nocna Lwowa” - spacer po Lwowie z przewodnikiem, wstęp do obiektów na trasie, 
częstowanie gorącą, wonną herbatą 
- ok. 24:00 powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 2
- Śniadanie, 
- 11:00 Kulinarna wycieczka po Lwowie „Od spaceru do kieliszka” (czas trwania ok. 4 godz.) 
Najciekawsza i najbardziej dynamiczna wycieczka we Lwowie, Wycieczka po mieście: Cerkiew ormiańska 
– pl. Rynek – Ratusz – Apteka-muzeum - Czarna kamienica – Pałac Korniakta – Łacińska katedra – 
żydowska dzielnica. Gra przygodowa na pl. Rynek oraz podczas odwiedzin restauracji. Odwiedźcie 
restauracje popularnej w Zachodniej Ukrainie sieci «!Fest» («Kryjówka», «Masoch Cafe», «Lampa 
naftowa» itd.), usłyszcie aktualne legendy i opowieści o mieście, zobaczcie zabytki architektury oraz 
miejsca historyczne, a najważniejsze – spróbujcie smak Lwowa! 
- 15:00 powrót do hotelu - czas wolny na przygotowanie się na wyjście do Opery
- 17:00 Opera Lwowska – zwiedzanie + spektakl 
- 21:00 kolacja w restauracji „Lewy brzeg”
DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie
9:30 Kawa tour – „poranna kawa” na zakończenie wycieczki - otwórzcie swoje serce i wszystkie pięć 
zmysłów – kawie – mnóstwo opowieści z aromatem kawy.



- czas wolny na zakup pamiątek
- przejazd na Cmentarz Łyczakowski - zwiedzanie
- wyjazd w kierunku granicy
- przyjazd do Kolbuszowej w godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki

CENA: 729,00 zł (przy min. 42 os pełnopłatnych)

Świadczenia zawarte w cenie:
− transport autokarem klasy lux
− zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w ścisłym centrum Lwowa w pokojach 2-os z pełnym 

węzłem sanitarnym
− wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 obiad, 1 kolacja
− opiekun grupy na całej trasie wycieczki
− ubezpieczenie KL i NNW
− ciekawy, integracyjny program „innego” zwiedzania Lwowa z przewodnikami miejskimi, 

wieczorna wycieczka po Lwowie w towarzystwie strażników Lwowa z wstępem do obiektów 
na trasie i poczęstunkiem wonną herbatą,  wycieczkę po restauracjach i mieście z degustacją wg 
programu, degustacja kawy «Wonna»; pokazowe przygotowanie «Lutowanej» i «Płonącej» kawy, 
przewidywanie losów z fusów kawowych, kosmetyczna procedura dla rąk z domowym kawowym 
peelingiem, aromaterapia – przyprawy i zioła, bilet do Opery zwiedzanie + spektakl

Cena nie zawiera:
− dodatkowych zamówień w restauracji podczas wycieczek
− wydatków osobistych uczestnika wycieczki
− świadczeń nie wymienionych w ofercie

Uwaga:
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Uczestnik wycieczki powinien posiadać paszport ważny min. 6 miesięcy od zakończenia wycieczki. 


