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DZIEŃ I - 30.08.2021 – TARNÓW –LWÓW 

Zbiórka w godzinach wczesno-porannych następnie  wyjazd z Tarnowa . 

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem:  rynek z Kamienicą Królewską, ratusz,  

katedra ormiańska, Baszta Prochowa. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich,  

mogiły M. Konopnickiej, G. Zapolskiej i inne, wjazd na Wysoki Zamek,  

podziwianie panoramy Lwowa . Msza Święta Przejazd do hotelu.  

Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  

*w przypadku możliwości otwarcia Opery Lwowskiej ,  

dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania wejścia do Opery na spektakl. 

Fakultet dodatkowo płatny. 

 

DZIEŃ II – 31.08.2021 – LWÓW - TARNÓW  

Śniadanie. Msza Święta .Przejazd do Żółkwi  -  królewskie dawne miasto kresowe 

 i siedziba wielkich rodów magnackich. Za sprawą  właścicieli  Żółkwi : Stanisława 

Żółkiewskiego , a następnie Jana Sobieskiego  miasto szczyci się królewskimi  

zabytkami . Spacer po rynku połączony ze zwiedzaniem: Kolegiaty  

św. Wawrzyńca i Stanisława Żółkiewskiego, Zamku  Sobieskich  -  u 

lubiona rezydencja Jana III Sobieskiego, cerkwi i monaster oo. Bazylianów ,  

barokowego  Klasztoru  Dominikanów  z XVI wiecznym kościołem  , synagogi - 

-  która uważana była  za jedną z piękniejszych  na ziemiach Galicji  

zbudowana w latach 1692-1700  na  cześć króla Jana III Sobieskiego. 

Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  

 

 

 

 520 PLN/os.  (grupa min. 45 os.) 

570 PLN/ os.  (grupa min. 35 os.) 



 

  
 Organizatorem Pielgrzymki jest: 

 Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe- Beskidvision spółka jawna S. Rusin, I. Kaczmarczyk 

 ul. Kopernika 2, 34 – 300 Żywiec ,  

 Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

Marszałka Województwa Śląskiego nr: 1226 

 

 

W przypadku mniejszej ilości osób, cena będzie rekalkulowowana  

*Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Cena zawiera:  

* Przejazd autokarem z klimatyzacja, DVD, wc  

* Zakwaterowanie w hotelu  

* Śniadanie, obiadokolacja 

* Opieka pilota 

* Opiekę przewodnika miejscowego 

* zestawy tour guide 

 * ubezpieczenie NNW 10000 zł, OC 10000 euro, KL 15000 euro, 

     w tym   choroby przewlekłe i zachorowanie na COVID-19 

 

Cena nie zawiera: 

* 350 UAH (wstępy do zwiedzanych obiektów, parkingi, ofiary)  

– płatne u pilota  w autokarze. 

  * TFG i TFP – 30 zł – opłata bezzwrotna - płatne na konto organizatora 

* Dopłaty do pokoju jednoosobowego – 80 zł/noc 

Dodatkowe ubezpieczenie : 

OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  

– zachorowania nagłego – 3,5%  

   -  z rozszerzeniem na COVID 19 – 5% 

                -  z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną –  6% 

 -  zachorowania z  powodu chorób przewlekłych –5%  

                 - z rozszerzeniem na COVID 19–  6% 

                 - z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 8% 

 

WJAZD NA UKRAINE: 
 

MSZ informuje, że Ukraina ograniczyła wjazd na teren kraju dla 
cudzoziemców i bezpaństwowców (osób, które nie posiadają 
obywatelstwa żadnego kraju). Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele 
muszą okazać odpowiednie ubezpieczenie oraz negatywny wynik testu 
PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać 
przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej 
granicy, lub dokument potwierdzający odbycie pełnego kursu szczepienia 
przeciwko COVID-19. 
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina
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