
WYJAZD DO LWOWA 18-22.09.2019 R. 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POŚWIĘCONA 
PROBLEMOM SENIORÓW I POLITYCE SENIORALNEJ 

Obchody Jubileuszu XXV- lecia  
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie. 

 

CENA: 695 złotych (dokładna informacja co zawiera cena na drugiej stronie) 
 
Organizatorem wyjazdu jest:  
F.H.U. ”KOZI” Kozdrój Artur  
ul. Kossaka 11, 33-300 Nowy Sącz   
NIP 734-113-18-01,  
siedziba ul. Elektrodowa 45J 
kontakt telefoniczny: 603190666 lub 603383975 
 

Program wyjazdu, z przewodnikiem. 
 

1.  dzień; – 18 września (środa): planowany wyjazd o godz. 6:00 rano z Zajezdni autobusowej 
Bulwaru Narwiku. Przejazd przez Czchów, Wojnicz (autostrada A4), Tarnów, Rzeszów, Przemyśl do 
granicy z Ukrainą w Medyce. Po odprawach przejazd do Lwowa. Krótki pobyt w Centrum – 
wymiana waluty. Przejazd do Hotelu Mars – obiadokolacja, zakwaterowanie.   

 
2. dzień; – 19 września (czwartek): po śniadaniu przejazd do Centrum Lwowa. Udział 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 25-lecia założenia Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 

10.00 – Msza św. w Katerze Lwowskiej obrządku łacińskiego, 
11.00 – składanie kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich, 
            – zwiedzanie cmentarza Orląt i cmentarza Łyczakowskiego   
14.00 – obiad (we własnym zakresie), 
16.00 – uroczysta inauguracja obchodów Jubileuszowych XXV-lecia Polskiego 

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie, 
około 18:30– przejazd do Hotelu Mars, kolacja, nocleg.   
 

3. dzień; – 20 września (piątek): po śniadaniu: 
Delegacja Sądeckiego UTW – udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 
problemom seniorów i polityce senioralnej.   
Pozostała cześć grupy: przejazd na tzw. Podkowę Lwowską ze zwiedzaniem: 

   – Olesko – zamek w którym urodził się król Jan III Sobieski, 
   – Podhorce – jeden z najładniejszych Pałaców II Rzeczpospolitej – dziś zniszczony,    
   – Złoczów – polski zamek o bogatej historii, oblegany przez Tatarów. Kościół Franc. 

Powrót do hotelu Mars, kolacja, nocleg. 
 

4. dzień; – 21 września (sobota): po śniadaniu: 
– wyjazd na Wysoki Zamek – panorama miasta,  
– zwiedzanie miasta Lwowa – m.in.: rynek, trzy katedry (łacińska, ormiańska i greko-
katolicka), pozostałe kościoły (Dominikanów, Bernardynów),  muzeum w Kamienicy 
Królewskiej - Sobieskich, Kaplica Boimów, cerkwie. 
– czas wolny, zakupy, 
– o godz. 18.00 – (dla chętnych - za dodatkową opłatą) spektakl w Tetrze Opery i Baletu 
(jeden z piękniejszy teatrów świata), Opera w trzech aktach „Rigoletto”, Giuseppe 
Verdiego.   

 Powrót do Hotelu Mars, kolacja, nocleg 



 
5. dzień; – 22 września (niedziela) po śniadaniu: 

– udział w niedzielnej Mszy św., 
– przejazd do Truskawca – przedwojenne polskie uzdrowisko o renomie Krynicy,    
degustacja naftusi (unikalna woda mineralna), 
– przejazd do Drohobycza – spacer po mieście, zwiedzanie zabytkowego kościoła św. 
Bartłomieja zdewastowanego w czasach komunistycznych, 

 –przejazd do  Sambora – spacer po mieście, zwiedzanie zabytków.   
– przejazd do granicy polsko-ukraińskiej w Krościenku nad Strwiążem. Po odprawie 
przejazd do Nowego Sącza przez Lesko, Sanok Duklę, Gorlice. 

Przyjazd do Nowego Sącza, wieczorem ok. godz. 22 
 
Zapisy na wyjazd prowadzone są przez:   
F.H.U”KOZI” Kozdrój Artur  
ul. Kossaka 11  
33-300 Nowy Sącz  
NIP 734-113-18-01  
siedziba ul. Elektrodowa 45J 
 
Chętni na wyjazd są proszeni o kontakt osobisty z firmą F.H.U”KOZI” Kozdrój Artur pod 
numerem telefonu: 603190666 lub bezpośrednio w siedzibie firmy (ul. Elektrodowa 45 J - os. 
Biegonice). 
Pracownicy biura udzielą szczegółowych informacji dotyczących sposobu zapisu, z każdą osobą będzie 
podpisana indywidualna umowa na wyjazd oraz dokonania opłaty za wyjazd. 
Organizator wyjazdu przewiduje możliwość dokonywania wpłat na konto bankowe F.H.U”KOZI” 
Kozdrój Artur - numer: 76 1560 0013 0000 1150 0008 5166 - tytuł przelewu: „Lwów 18-
22.09.2019 imię i nazwisko uczestnika wyjazdu ”.)   
 
Cena wyjazdu:  695 zł  (zadatek w kwocie 200 zł należy wpłacić do dnia 31.07.2019 r., pozostałą 
kwotę do dnia 31.08.2019 r.)  W razie rezygnacji z wyjazdu zadatek nie będzie zwracany! 

 
Koszt obejmuje: transport autokarem, 4 noclegi w hotelu *** w pokojach 2 osobowych z łazienkami, 
kolacje i śniadania, pilot-przewodnik, bilety wstępu do miejsc ujętych w programie,(zamek Olesko, 
Zamek Złoczów, Pałac Podhorce, Cmentarz Łyczakowski), ubezpieczenie (NW 2000 euro, KL 10000 
euro Bagaż 200 euro) 
 
Cena nie zawiera: wstępu do opery, dopłaty do pokoju jednoosobowego, koszt obiadów (szacunkowy 
koszt jednego obiadu to około 12-20 zł). 
 
Uwaga: 
Program powyższy jest programem ramowym. Może ulec zmianie w zależności od propozycji 
organizatora Konferencji. 
 
DOKUMENTEM KONIECZNYM DO PRZEKROCZENIA GRANICY JEST WYŁĄCZNIE PASZPORT - 
WAŻNY 3 MIESIĄCE DO PRZODU. 
 
Każdy uczestnik winien posiadać ok. 25-80 zł na  spektakl w operze (zależy to od miejsca siedzenia), 
ponadto pewną kwotę na własne wydatki, pamiątki itp. Na terenie Ukrainy obowiązuje hrywna 
ukraińska, której relacja do złotówki to 1 zł  = ok. 7 hrywien. We Lwowie jest mnóstwo kantorów w 
których wymienia się złotówki (nie trzeba mieć innej waluty). 


