
BBTT  „„JJAAWWOORRZZYYNNAA””        
Krynica Zdrój, ul. Pułaskiego 4,  Willa „CIS”,  tel. +48 18 471 6171 
www.btjaworzyna.pl, www.ekrynica.com 

UUKKRRAAIINNAA  --  LLWWÓÓWW 

W programie: Wyjazd z Krynicy godz.8:30.Przyjazd do Lwowa w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, spacer po centrum Lwowa , czas wolny, nocleg ze śniadaniem, 5 godzinny program zwiedzania z 
przewodnikiem lokalnym. Powrót drugiego dnia ok.23:30 
 
Plac Rynkowy - kwadratowa przestrzeń o wymiarach 140 x 130 m. Na 
środku placu stoi ratusz, a na jego obwodzie 44 kamienice. Katedra 
Łacińska - zajmuje większą część Placu Katedralnego, zbudowana w 
stylu gotyckim w 1370 r. W ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Bożej 
Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz w czasie potopu 
szwedzkiego złożył śluby narodu.  
 
Kaplica Boimów - stanowi jeden z unikalnych przykładów architektury 
renesansu. Została wzniesiona w latach 1609-1611. Jest zaliczana do 
zabytków światowego dziedzictwa kultury UNESCO.  
 
Teatr Wielki Opery i Baletu - jedna z najpiękniejszych budowli na 
Ukrainie wybudowana w 1900 r. Wnętrze teatru ozdobione zostało 
różnokolorowym marmurem, złoceniami, malowidłami i rzeźbą. 
Najważniejszą część Opery stanowi widownia posiadająca cztery 
kondygnacje, z kształtu przypomina lirę i składa się z parteru, trzech 
balkonów oraz 44 lóż. W sali są miejsca dla ponad 1000 osób. 
 
Pomnik Adama Mickiewicza - wykonany w 1904 roku, jeden z 
najpiękniejszych mickiewiczowskich pomników w świecie. 

 
Cmentarz Łyczakowski - jeden z największych i najbardziej znanych 
cmentarzy europejskich umiejscowiony na malowniczym wzgórzu. 
Spoczywa tu wielu znanych Polaków: Stefan Banach, Władysław Bełza, 
Seweryn Goszczyński, Artur Grottger, Maria Konopnicka, Franciszek 
Smolka, Gabriela Zapolska i wielu innych. 
 
Cmentarz Orlat Lwowskich - na cmentarzu spoczywa 2859 poległych, 
po odbudowie otwarty ponownie od 2005 r. 
 
Katedra Ormiańska - nawiązuje do architektury świątyń krymskich, 
zbudowana w latach 1363 - 1370. 
 
Katedra Greckokatolicka (św. Jura) - położona na wzgórzu 
późnobarokowa budowla wzniesiona w latach 1744-1761. W krypcie 
groby: metropolity Andrzeja Szeptyckiego, kardynała Josypa Slipyja, 
obok pałac metropolitów lwowskich. 
 
 
WARUNKIEM PRZEKROCZENIA GRANICY JEST POSIADANIE WAŻNEGO PASZPORTU!                       

 

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  22  ddnnii..  
 
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 

 

http://www.btjaworzyna.pl/program.html

