Brodno 50, 010 14 Žilina, 0949 144833
cktrip@zoznam.sk, cktrip@azet.sk, www.cktrip.eu
DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY
ponúkame V CK TRIP - HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

ĽVOV – PERLA UKRAJINY, ZAMOŚĆ, TARNOW

Pamiatky UNESCO – Ľvov, historická perla Ukrajiny, Zamość, renesančná perla Poľska
TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 167 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, 1-lôžková izba
K zájazdu je nutný cestovný pas, platný najmenej 1 mesiac

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska v ranných hodinách, tranzit cez Poľsko s pravidelnými prestávkami. Popoludní príchod do perly renesančnej architektúry, „Padovy severu“, mesta Zamość – pamiatky Unesco. Historické centrum s výstavnými palácmi, majestátna radnica s
vežou, kostoly, kláštory, Arsenál, Arménske domy, obranné múry s baštami..., odchod do Ľvova, ubytovanie.
2.deň: raňajky, prehliadka najkrajšieho mesta Ukrajiny – Ľvova, pamiatky Unesco, pokladnice umeleckých slohov. Úžasné originálne
architektonické komplexy v štýle romancie, renesancie, baroka, gotiky, rokoka, empíru, secesie... Historické námestie je dielom rakúskych, nemeckých a talianskych majstrov, palác Bandinelli s prvou mestskou poštou európskeho typu, palác Korňakta s múzeom, radnica – symbol mesta s nádherným výhľadom. Najstaršia kamenná stavba – kostol sv. Mikuláša a gotický chrám Jána Krstiteľa, Latinská bazilika, Arménsky chrám, komplex pravoslávneho Uspenského kostola, palác Potockých... Ľvovská národná opera, Nám. slobody, blší trh, Hlavné nám. s palácmi, kaplnka Bojimiv, považovaná za Sixtínsku kaplnku východnej Európy s unikátnou freskovou
výzdobou, Arcibiskupský palác, Domnikánsky chrám... Osobné voľno, možnosť individuálnej návštevy vybraných múzeí, nákupy,
návrat na hotel. V prípade záujmu večerné predstavenie opery, alebo baletu.
3.deň: raňajky, autobusová prehliadka širšieho centra Ľvova: Vysoký zámok s nádherným výhľadom na mesto, Lyčakivský cintorín,
jeden z najkrajších na Ukrajine, kde odpočítajú významné osobnosti politického, vedeckého a umeleckého života ..., Katedrála sv. Juraja na hore sv. Juraja, majstrovské dielo ukrajinského baroka, dominanta mesta od architekta Johana Pinzela, známeho ako „ľvovský
Michelangelo“. Popoludní osobné voľno.
4.deň: raňajky, odchod do stredovekého Tarnowa, prehliadka historického centra, ktoré sa do dnešných čias zachovalo vo svojej pôvodnej podobe. Uprostred námestia z r. 1330 stojí radnica obklopená nádhernými stavbami, meštianskými domami, gotická katedrála
s pozoruhodnými nástennými náhrobkami..., osobné voľno.
V prípade plynulého prekročenia ukrajinsko - poľskej hranice navštívime aj pamiatku Unesco – unikátnu soľnú baňu Bochnia, najstaršiu v Poľsku. Už v r. 1248 tu vznikol banský závod, najstarší v Európe, s nepretržitou prevádzkou až do r. 1990, kedy sa baňa zmenila
na turistickú atrakciu. Počas návštevy uvidíte interiéry zo soli, atrakciou je jazda banským vláčikom, plavba po soľnom jazierku, vyskúšať si môžete aj 140 m dlhú kĺzačku.
Odchod na Slovensko.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

