Szanowni Państwo!!!
Niniejszym pragnę przedstawić Państwu kolejną naszą wyjątkową ofertę wyjazdu do Lwowa w terminie
6-8.08.2021r. Co roku zabieramy naszych Gości indywidualnych na niezwykłą wycieczkę do Lwowa – gdzie
będzie dużo zwiedzania, dobrej zabawy, wyśmienitego jedzenia i oczywiście nasz ulubiony - wyjątkowy hotel.
„Magiczne chwile we Lwowie” plus „Smaki Lwowa”

– to nasz autorski program wyjazdu do

niezwykłego miejsca jakim jest Lwów. Przez wieki miasto to zamieszkane było przez Polaków, jest to miasto o
bogatej i niezwykłej historii, niesamowitych zabytkach, niezwykłej atmosferze. Obok tego Lwów to miejsce gdzie
poznać możemy smaki ukraińskiej kuchni, wyjątkowego folkloru czy niezwykłej gościnności. Jest to idealne
miejsce na połączenie spotkania integracyjnego oraz „smakowania Lwowa”…
W ramach „Smaków Lwowa” pragniemy zabrać Państwa do kilku

restauracji, gdzie będziemy

smakować ukraińskich specjałów, mięs, zakąsek, sałatek, zup, wyśmienitych alkoholi i wielu, wielu innych
smaków. Podczas zwiedzania zajrzymy także do klimatycznych knajpek, gdzie również będziemy „smakować”
Lwowa. Do wielu z tych miejsc „zwykły” turysta sam nie trafi, a my oprócz gwarancji smaków, dbamy o
rezerwację, dobór najlepszego menu i dobrą zabawę.
Do Lwowa zabieramy naszych gości już od 9 lat i specjalizujemy się wyłącznie w takich wyjazdach.
Zanim gdzieś zabierzemy gości sami sprawdzamy, testujemy, próbujemy, degustujemy ☺, tak by nasze wyjazdy
były udane i na długo zostały w pamięci naszych gości. Gwarantujemy że będzie smacznie i do syta, a przy tym
przy dobrych „napojach” spędzimy kilka długich godzin…lub troszkę dłużej…
Wierzymy, że zainteresujemy Państwa naszą wyjątkową ofertą, a przede wszystkim dzięki nam
naprawdę Państwo przeżyją „Magiczne chwile we Lwowie” wraz ze „Smakowaniem Lwowa”. Zapraszamy
Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem wyjazdu, prezentacją hotelu, specyfikacją atrakcji i
mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się z Państwem we Lwowie. Przy okazji zachęcamy Państwa do
odwiedzenia naszego profilu: www.facebook.com/easttravel, gdzie znaleźć można próbki naszych wyjazdów,
zdjęć, czy ciekawostek ze Lwowa.
W razie pytań służę pomocą.
Paweł Świderski
e-mail: kontakt@easttravel.pl
GSM: +48 607-654-318

„Magiczne chwile we Lwowie” plus „Smaki Lwowa”
Easttravel.pl zaprasza Państwa do spędzenia niesamowitych chwil we Lwowie. Z nami
będziecie mieli Państwo okazję poznać Lwów, poczuć jego historię i atmosferę. Zaprowadzimy
Was w niesamowite miejsca, a w programie…
… odwiedzimy
mnóstwo
zabytków…

…posmakujemy
ukraińskiej kuchni…

…odwiedzimy
niezwykłe
miejsca…

…będziemy smakować i
dobrze się bawić…

Proponowany program
„Magicznych chwil we Lwowie” plus „Smaki Lwowa”
Dzień 1 – (piątek)
Godz. 5.15
Godz. 5.30
Godz. 8.30-9
Godz. 9-11
Godz. 12-13.30
Godz. 14-14.45
Godz. 15-15.15
Godz. 15.30-16.30
Godz. 17-20
Godz. 20-21
Godz. 21.15
Godz. 1/2/3
Dzień 2 – (sobota)
Godz. 9-10
Godz. 10.15
Godz. 10.30-12
Godz. 12 – 15

Godz. 15-16
Godz. 16-19
Godz. 19-20.30
Godz. 21 - …
Godz. 23 - …

- zbiórka przy autokarze w Lublinie (Plac Zamkowy)
- wyjazd kierunku przejścia granicznego (przez Zamość, Tomaszów Lubelski)
- planowany dojazd do granicy RP
- odprawa graniczna, przekroczenie granicy, zmiana czasu
- dojazd do Lwowa
- przejazd na Wysoki Zamek – oglądanie panoramy Lwowa z Kopca Unii Lubelskiej
- zakwaterowanie w hotelu Eurohotel
- powitalny obiad w restauracji hotelowej
- zwiedzanie lwowskiej starówki, m.in. wały gubernatorskie, baszta prochowa, arsenał,
dzielnica żydowska, rynek główny
- powrót do hotelu, czas wolny
- niezwykła kolacja w Browarze Stargorod – biesiada + nispodzianki
- powrót do hotelu

- śniadanie
- zbiórka przed hotelem, spotkanie z przewodnikiem
- wizyta w Browarze Lwowskim – zwiedzanie + degustacja 4 piw
- spacer po Starym Mieście, zwiedzanie zabytków, m.in. kamienicy "Królewskiej", Apteki
- Muzeum, kościoła dominikanów, cerkwi Wołoskiej, katedry łacińskiej, kaplicy Boimów,
dom Cztery Pory Roku, zespołu katedry ormiańskiej, w trakcie zwiedzania czas wolny wizyta w Kopali Kawy
- czas wolny na lwowskiej starówce (obiad we własnym zakresie)
- zwiedzanie lwowskiej starówki c.d.
- powrót do hotelu, czas wolny, przygotowanie do kolacji
- kolacja na lwowskiej starówce / restauracji hotelowej
- powrót do hotelu/ wieczorny spacer przez Stare Miasto

Dzień 3 – (niedziela)
Godz. 8 – 9
- śniadanie
Godz. 9.10
- wykwaterowanie
Godz. 9.15-11
- przejazd na Łyczaków - zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza
Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich)
Godz. 11.30-12.30 - zakupy w ukraińskim markecie
Godz. 13-14
- wyjazd ze Lwowa, dojazd do granicy
Godz. 14-17
- planowane przekroczenie granicy RP, zmiana czasu
Godz. 16.30
- obiad po trasie w Tomaszowie Lubelskim
Godz. 19-20
- planowany powrót do Lublina

Specyfikacja
„Magiczne chwile we Lwowie” + Smaki Lwowa
Cena od osoby: 698 zł. (przy udziale min. 40 osób) *
✓ transport komfortowym autokarem na trasie Lublin-Lwów i z powrotem
✓ opieka polskojęzycznego pilota wycieczek
✓ 2 noclegi w pokoju 2-osobowym w hotelu Eurohotel
(www.eurohotel.lviv.ua/pl )
✓ indywidualny program zwiedzania Lwowa wraz z atrakcjami
✓ przygotowanie, rezerwacje i opłaty w ramach „Smaków Lwowa”
✓ koszt noclegu i wyżywienia dla kierowcy oraz pilota
✓ szczegółową e-instrukcję o wszystkim co powinien turysta wiedzieć jadąc
na Ukrainę
✓ aplikacja EastTravel.pl
✓ zwiedzanie Browaru Lwowskiego + degustacja 4 piw
✓ opłaty parkingowe, graniczne, drogowe
✓ ubezpieczenie NNW + KL + ASS + OC
✓ obowiązkowe opłaty na TFG, TFP
+ obowiązkowa opłata przewodnicka - 100 zł/osoby (płatne u pilota, w dniu
wyjazdu), która zawiera:
- zestaw TourGuide ( zestaw słuchawkowy do komfortowego zwiedzania)
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłatę za lokalnego Przewodnika, opłaty rezerwacyjne, opłatę klimatyczną

* - ostateczna cena uzależniona od liczby uczestników (kalkulacja cenowa na końcu oferty)

„Smaki Lwowa” (wliczone w cenę wyjazdu)
✓ opieka i rezerwacja miejsc w każdej z restauracji
✓ DWA ŚNIADANIA W RESTARUACJI HOTELOWEJ – 2 i 3 DZIEŃ
Bogaty bufet dań zimnych i ciepłych, napoje, herbata, kawa, owoce, słodycze
✓ OBIAD W RESTARUACJI HOTELOWEJ – 1 DZIEŃ – (po przyjeździe)
sałatka + zupa + danie główne + napój + piwo
✓ KOLACJA BIESIADNA W BROWARZE STARGOROD – 1 DZIEŃ
zakąski + sałatka + 2 dania gorące + alkohol + napoje
✓ KOLACJA NA LWOWSKIEJ STARÓWCE – 2 DZIEŃ
zakąski + sałatka + 2 dania gorące + alkohol + napoje
✓ OBIAD PO TRASIE W POLSCE – 3 DZIEŃ
zupa + danie główne + napój

Ważne informacje:
Zupa: ukraińska regionalna zupa
Zakąski: zestawy mięs/słonin + zestawy warzyw konserwowych + pieczywo
Danie gorace: porcja mięsna + ziemniaki/frytki/pure + surówka
Alkohol (wymiennie) : 0,25 l wódki/2 piwa/ 0,25 l wina/ osobę
Napoje: 1l uzwar (kompot z suszu) /0,5 l sok/kawa/herbata
Napój (do obiadu): 0,3l uzwar/0,3 l sok
Ponadto proponujemy dodatkowe atrakcje w trakcie spacerów po starówce (za dodatkową opłatą):

✓ OBIAD NA LWOWSKIEJ STARÓWCE– 2 DZIEŃ – 50 zł
sałatka + zupa + danie główne + napój + piwo

Prezentacja hotelu
Hotel Eurohotel - www.eurohotel.lviv.ua
W ramach wyjazdu zapraszamy Państwa do hotelu: «Eurohotel» - jest to hotel klasy
BUSINESS SUPERIOR – jest to idealne miejsce dla ludzi biznesu i wymagających turystów.
Hotel zlokalizowany jest w centrum Lwowa (15 min spacerem do lwowskiej starówki), bliska
lokalizacja sklepów, barów, klubów, sprawia że jest to idealne miejsce na nocleg nawet dla
najbardziej wymagających Klientów. Ponadto od niedawna hotel ten może poszczycić się
najpiękniejszym widokiem na lwowską starówkę ☺ z restauracji hotelowej oraz ze
swojego tarasu, które są zlokalizowane na ostatnich piętrach budynku hotelu.

RESTAURACJA & BAR W HOTELU
Perfekcyjna obsługa i pyszne jedzenie nie pozostawią obojętnym żadnego gościa. Dla
gości hotel przygotował bogate menu klasycznych dań kuchni ukraińskiej i europejskiej, a
także ciekawą ofertę autorskich dań szefa kuchni. Śniadania, to oprócz znanych dobrze dań i
przystawek, to także próbka ukraińskich „śniadaniowych przysmaków” – koniecznie trzeba
ich spróbować. Od niedawna restauracja hotelowa mieści się na 8 piętrze i z okien restauracji
rozpościera się przepiękny widok na lwowską starówkę.

SPECYFIKACJA POKOJI
Dla Naszych Gości przygotowaliśmy noclegi w pokojach 2-osobowych typu
ulepszonego z łazienką ( dostępne pokoje z łóżkami małżeńskimi, jak i pojedynczymi)

Nasza oferta została tak przygotowana, by naszym gościom zapewnić maksimum
doznań smakowych wraz z przeżyciem niesamowitych chwil spędzonych na Ukrainie.
Cena skalkulowana na podstawie aktualnych cen i kursu UAH.

WAŻNE INFORMACJE:
Do wyjazdu niezbędny ważny paszport ( min 6 miesięcy).
Wjeżdżając na Ukrainę należy posiadać: zaświadczenie o odbytym szczepieniu lub
negatywny wynik testu ( antygenowy lub PCR)
Wracając do Polski, aby nie mieć 10 dniowej kwarantanny, należy mieć zaświadczenie o
szczepieniu ( musi minąć 14 dni od ostatniej dawki)!!!
W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyny związanych z pandemią ( np. zamknięcie
granic, utrudnienia przy powrocie) zwrot 100% wpłaconych środków.

Cena wyjazdu w dniach 6-8.08.2021r uzależniona od liczby uczestników, ostateczna
cena na 14 dni przed wyjazdem:

Cena od osoby: 659 zł. (przy udziale min. 50 osób)
Transport autokarem z ilością dostępnych miejsc: 59 miejsca

Cena od osoby: 698 zł. (przy udziale min. 40 osób)
Transport autokarem z ilością dostępnych miejsc: 59 miejsca

Cena od osoby: 759 zł. (przy udziale min. 30 osób)
Transport miniautobusem z ilością dostępnych miejsc: 49 miejsc

+ obowiązkowa opłata przewodnicka - 100 zł/osoby (płatne u pilota, w dniu
wyjazdu), która zawiera:
- zestaw TourGuide ( zestaw słuchawkowy do komfortowego zwiedzania)
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- opłatę za lokalnego Przewodnika, opłaty rezerwacyjne

Cena zawiera stawkę VAT: ZW (usługi turystyczne).
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 150 zł.
Wiemy, że dobre ukraińskie jedzenie, lokalne trunki, czas na relaks oraz trochę
zwiedzania sprawią, że te chwile zapamiętają Państwo na długi czas i mamy nadzieję, że
jeszcze nie raz z nami tam wrócicie. W razie pytań, sugestii - służę Państwu pomocą.
Paweł Świderski
e-mail: kontakt@easttravel.pl
GSM: +48 607-654-318

