
                    Klub Seniora 
                                 przy Oddziale PTTK w Rzeszowie 

                            zaprasza w dniach 

              22-23.10.2019 
na wycieczkę  

 do LWOWA  
     
 

 

    1. Zbiórka Dw. Gł.  PKS w Rzeszowie, stanowisko M – godz. 4.50, wyjazd o godz. 5.00. 

    2. Przejazd na przejście graniczne PL/UA w Medyce. 

    3. Dojazd do Lwowa i zwiedzanie miasta (starówka wpisana na listę UNESCO). 

I dzień :  

 Cmentarz Łyczakowski i Obrońców Lwowa. 

 Rynek z ratuszem. 

 Katedra Łacińska i Kaplica Boimów. 

 Czas wolny.  

 Obiadokolacja w restauracji „Premiera Lwowska” w pobliżu rynku. 

 Przejazd do hotelu na przedmieścia lwowskie, zakwaterowanie i nocleg. 

II dzień: 

 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. 

 Przejazd co centrum Lwowa. 

 Ciąg dalszy zwiedzania miasta: m.in. Prospekt Swobody z Teatrem Opery i Baletu oraz pomnikiem   

A. Mickiewicza; Plac Halicki; Zaułek Ormiański; Wały Gubernatorskie z Basztą Prochową. 

 Czas wolny. 

 Przejazd w kierunku granicy ( planowany wyjazd ze Lwowa ok. godz. 14.30) 

 Powrót do Rzeszowa w godzinach wieczornych ( zależnie od czasu odprawy na przejściu granicznym). 

      4. Wpisowe płatne do dnia 08.10.2019 (wtorek)   : 

- 230 zł, członkowie Klubu Seniora, z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r., 

 - 250 zł, członkowie PTTK (z innych kół), z opłaconą składką członkowską PTTK za 2019 r., 

- 270 zł  pozostali chętni na wyjazd. 

       Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie powoduje skreślenie z listy uczestników. 

Dla wpłat przelewem – przyjmujemy datę wpływu środków na nasze konto! 

      5. W ramach wpisowego zapewnia się: 

  - przejazd autokarem i opłaty parkingowe,       

- ubezpieczenie  

- opiekę przewodnika, opłaty wstępu do zwiedzanych obiektów; 

- zakwaterowanie 1nocleg; pokoje 2 i 3 os. z łazienką, brak windy; obiadokolacja 1 dnia i śniadanie dnia 2; 

      6. Zapisy w Biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, II piętro, tel. 17 85 367 55. 

      W dniach od  22.08.2019 (czwartek)  – 28.08.2019 (środa) zapisy dla członków  Klubu Seniora. 

      Od 29.08.2019 (czwartek)  zapisy dla pozostałych chętnych – w miarę wolnych miejsc. 

      7. Do zdobycia punkty do odznak: 

- Turysta Senior: wyjazd jako jedna wycieczka, 

      8. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

 

UWAGA!!! Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport. 

                Na wyjazd zaprasza Zarząd Klubu Seniora. 
                                               Wycieczkę prowadzi: Renata Ferenc-Pupek, przewodnik beskidzki  


