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Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

UKRAINA
Truskawiec ze zwiedzaniem Lwowa

hotel Leśna Pieśń

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 3 noclegi w Truskawcu w hotelu Leśna Pieśń
 3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje
 wieczór integracyjny z poczęstunkiem i muzyką na żywo
 całodzienny dostęp do SPA (basen, jacuzzi, sauna, siłownia)
 plac zabaw i park linowy
 pokoje zabaw dla dzieci (w tym pokój interaktywny)
 opieka pilota i rezydenta, ubezpieczenie KL i NNW

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. godz. 23.00, przejazd do Truskawca 
II DZIEŃ
Przyjazd do  Truskawca w godzinach porannych, zakwaterowanie,  czas  wolny (możliwość korzystania z
infrastruktury obiektu), ok. 13.30 obiad, czas wolny, ok. 18.30 kolacja, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie,  czas  wolny,  obiad,  ok.  14.30  wycieczka  w  góry  (Borysław/historia  słynnych  przemysłów
naftowych – kurort wód mineralnych Schodnica, powrót do hotelu, ok. godz. 18.30 kolacja, o godz. 20.00
przejazd do kawiarni „Perła Podkarpacia” na wieczór integracyjny, muzyka na żywo, alkohol, przekąski, ok.
godz. 23.00 powrót do hotelu, nocleg.
IV DZIEŃ
Śniadanie o godz. 9.00, ok. 10.00 wycieczka po Truskawcu z polskojęzycznym przewodnikiem, czas wolny
na mieście, powrót do hotelu, obiad, korzystanie z infrastruktury hotelu, ok.18.30 kolacja, nocleg
V DZIEŃ
Śniadanie o godz. 8.00, o godz. 9.15 przejazd do Lwowa – krótki spacer po Starym Mieście, które w 1998 r.
zostało  wpisane  na  listę  światowego  dziedzictwa  UNESCO  (zobaczymy  m.in.: Katedra  Łacińska,  Kaplica
Boimów, Rynek z Ratuszem, kamieniczkami Czarną i Królewską,  Wały Hetmańskie, Plac Mickiewicza, Teatr
Opery i Baletu, dzielnica ormiańska z Katedrą Ormiańską), czas wolny, powrót do kraju i zakończenie imprezy
w godzinach wieczornych
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