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                                Zarząd Regionu IPA Kraków z Biurem Podróży „ABDAR” 

zapraszają Członków i Sympatyków IPA wraz z Rodzinami na trzydniową wy-

cieczkę do Lwowa i okolic w dniach 27-29 kwietnia 2012 r, pierwszą z czte-

rech, pod tytułem „u Cysorza Pana”. 
 

PROGRAM RAMOWY 
 

1 DZIEŃ  (27.04 piątek)  
Zbiórka i wyjazd godz. 05:00 z parkingu przed budynkiem KWP ul. Mogilska 109 w Krakowie. Przejazd w kie-
runku Ukrainy. Przyjazd do Lwowa w godzinach popołudniowych - Zwiedzanie; Stary Rynek; Wały Hetmańskie; 
Plac Mickiewicza; Teatr Opery i Baletu; Kościół Dominikanów; Katedra Łacińska; Kaplica Boimów; Katedra 
Ormiańska, Katedra Greckokatolicka św. Jury; przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 

2 DZIEŃ (28.04 sobota) 
Śniadanie. Przejazd do; Krzemieńca - liceum Krzemienieckie, muzeum Słowackiego. Poczajów- zwiedzanie 
Ławry Poczajowskiej, (cerkiew prawosławna). Podhorce - zwiedzanie kompleksu zamkowego z obronnymi 
budowlami (rezydencja rodów; Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków). Powrót do hotelu, uroczysta kola-
cja z muzyką regionalną i alkoholem. Nocleg. 
 

3 DZIEŃ  (29.04 niedziela) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich oraz Cmentarza Łyczakowskiego, obiad 
na mieście przed wyjazdem. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach 
wieczornych.  
 

CENA 
● Dla 16 - 20 os. pełnopłatnych 860 zł.- / od osoby,  dla 21 - 25 os. pełnopłatnych 760 zł.- / od osoby 

 WYCIECZKA DOJDZIE DO SKUTKU JEŻELI ZGŁOSI SIĘ NA NIĄ 20 LUB 25 CHĘTNYCH 
 

CENA ZAWIERA 
• 2 noclegi na obrzeżach Lwowa lub w okolicy. Możliwe pokoje segmentowe 2+2, 2+3 z łazienkami, 

• 2 śniadania , 2 obiadokolacje (w tym 1 uroczysta), 

• 1 obiad na mieście ostatniego dnia, 

• transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video/, 

• opiekę pilota - przewodnika na całej trasie, 

• przewodnika miejskiego we Lwowie, 

• ubezpieczenie NNW + KL; 

• VAT 

 

UWAGI 
* do przekroczenia granicy niezbędny jest paszport ważny nie mniej niż 3 m-ce,  * niniejszy program jest pro-
gramem ramowym i może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycz-
nych,  * bilety wstępów dodatkowo płatne ok. 40 zł.- *dopłata do pokoju 1 osobowego 100 zł.- 
 

Chętnych do udziału w wycieczce zapraszam do telefonicznego lub e-mailowego 

zgłaszania swojego uczestnictwa w imprezie u; Józka Wójciaczyka tel. 601 997 227, lub 

joszko@kki.pl do 18 marca 2012 r.   

 

    Wpłaty z tytułu uczestnictwa w wycieczce, w wysokości 860 zł.- od osoby proszę 

wpłacić na konto International Police Association Region Kraków ul. Mogilska 109, 31-

571 Kraków nr 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001 w terminie do 18 marca 2012 r, z 

dopiskiem wycieczka; Lwów 2012. Ewentualne nadpłaty zostaną zwrócona, po ostatecz-

nym rozliczeniu wyjazdu. 
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