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Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408 

UKRAINA 
Truskawiec, Drohobycz, Lwów 

CENA: 560 zł                      TERMIN: 13-17.11.2019 r. 
 

Świadczenia: 

• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video) 
• 3 noclegi w Truskawcu 

• 4 śniadania, 3 obiadokolacje 
• koncert zespołu „Barwy Karpat” 
• pobyt w SPA 

• wieczór integracyjny z poczęstunkiem i muzyką na żywo 
• opieka pilota i rezydenta, ubezpieczenie KL i NNW 

• opłata na fundusz gwarancyjny 

PROPONOWANY PROGRAM 
I DZIEŃ 
Wyjazd ok. godz. 23.00, przejazd do Truskawca  

II DZIEŃ 
Przyjazd do Truskawca w godzinach porannych, zakwaterowanie, śniadanie, ok. godz. 12.00 przejazd do sanatorium  
„POŁUDNIOWY”, zapoznanie się  z bazą noclegową, diagnostyczną i zabiegową, spotkanie z administracją sanatorium, ok. 
godz. 14.00  „Echa przeszłości. Historia sławnego polskiego kurortu Truskawiec”, wycieczka po Truskawcu z polskojęzycznym 
przewodnikiem, powrót do hotelu, obiadokolacja i koncert słynnego zespołu ukraińskiej muzyki ludowej „BARWY KARPAT”, 
nocleg 

III DZIEŃ 
Śniadanie w godz. 8.30-9.00, ok. godz. 9.15 przejazd i zwiedzanie sanatorium „SZACHTAR” - zapoznanie się  z bazą 
noclegową, diagnostyczną i zabiegową, spotkanie z administracją sanatorium, minutka na kawę, ok. godz. 11.00 – zwiedzanie 
sanatorium  „MOŁDOWA” - zapoznanie się  z bazą noclegową, diagnostyczną i zabiegową, spotkanie z administracją 
sanatorium. Następnie 60-minutowy pobyt w SPA-centrum (basen, jacuzzi z solami  Morza Martwego, wszystkie rodzaje saun). 
Możliwość skorzystania z usług Salona urody i zdrowia „MORZE MARTWE ” (sztucznie odtworzony pustynny klimat, naturalne 
błota Morza Martwego ) za dodatkową opłatą ok. 30 zł. 
Ok. godz. 14.30 przejazd do pobliskiego Drohobycza, spacer po mieście: Wielka Synagoga zwana Chóralną, cerkiew św. Jura, 
stare miasto z rynkiem, ratusz z XVIII w., kościół św. Bartłomieja z dzwonnicą kościelną z 1551 r., dom Schultza, pomnik Adama 
Mickiewicza, rezydencja Rajmunda Jarosza, willa Bianki, pałac Gartenbergów, willa Jana Niewiadomskiego, następnie przejazd 
do hotelu, czas wolny, ok. godz. 18.30 obiadokolacja, o godz. 20.00 przejazd do kawiarni „Perła Podkarpacia” na wieczór 
integracyjny, muzyka na żywo, alkohol, przekąski, ok. godz. 23.00 powrót do hotelu, nocleg. 

IV DZIEŃ 
Śniadanie o godz. 9.00, ok. 9.45 spotkanie z grupy z rezydentką, pytania i odpowiedzi, ok. godz. 11.30 wycieczka w góry 

(Borysław/historia słynnych przemysłów naftowych – kurort wód mineralnych Schodnica – Urycz, twierdza Tustań z XIII 
w., wioska Opaka/łowienie pstrągów, lunch regionalny), powrót do hotelu, ok. godz. 19.00 obiadokolacja, nocleg 
V DZIEŃ 

Śniadanie o godz. 8.30, o godz. 9.15 przejazd do Lwowa – krótki spacer po Starym Mieście, które w 1998 r. zostało wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czas wolny, powrót do kraju i zakończenie imprezy w godzinach wieczornych.  
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