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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 –    FLORENCIA VÝCHODU 

    

ĽVOV – pamiatka UNESCO, historická perla a najkrajšie mesto Ukrajiny 
 

TERMÍN: 31.5.-2.6.2019 
pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 149 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie v centre na 2 noci s bufetovými 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 Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu smer Martin - Prešov, tranzit s pravidelnými hygienickými a bezpeč-

nostnými prestávkami. Po príchode do Ľvova, považovaného za pokladnicu umeleckých slohov ubytovanie, prechádzka his-

torickým centrom s malebnými uličkami, množstvom starobylých katolíckych i pravoslávnych kostolov a palácov: Sobor 

Sv. Jury s pozlátenou kupolou, palác Potockých, honosná latinská katedrála.., osobné voľno, v prípade záujmu večerné pred-

stavenie vo svetoznámej Národnej opere. 

 

2.deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke: úžasné originálne architektonické komplexy v štýle romancie, renesancie, baro-

ka, gotiky, rokoka, empíru, secesie... Historické námestie je dielom rakúskych, nemeckých a talianskych majstrov, radnica – 

symbol mesta s nádherným výhľadom, palác Bandinelli s prvou mestskou poštou európskeho typu, palác Korňakta s mú-

zeom, Arcibiskupský, Lubomirskych, Benátsky, Schoz - Wolfov palác.., gotický chrám Jána Krstiteľa, Latinská bazilika, 

komplex pravoslávneho Uspenského kostola, Ľvovská národná opera, Nám. slobody, blší trh, tajuplná Arménska katedrála 

so súsošiami svätcov, kaplnka Bojimiv, považovaná za Sixtínsku kaplnku východnej Európy s unikátnymi freskami, naj-

staršia kamenná stavba Cerkva Sv. Mykolaja... Osobné voľno, možnosť individuálnej návštevy vybraných múzeí, nákupy, 

návrat na hotel. V prípade záujmu večerné predstavenie opery.  

 

3.deň: raňajky, dokončenie prehliadky, osobné voľno, popoludní odchod na Slovensko. Predpokladaný príchod v neskorých 

večerných/nočných hodinách, podľa situácie na hraničnom prechode.  

 

Orientačné ceny vstupov: Arménska katedrála 2 UHA, Latinská katedrála 3 UAH, kaplnka Bojimiv 30 UHA, prehliadka 

budovy opery 40 UHA, balet alebo opera podľa výberu. 

 

Aktuálny kurz 1 € = cca 31,20 UHA. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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