Pierwsze spotkanie ze
Lwowem
Pod czas wycieczki pieszej poznają Państwo historyczną
część miasta Lwowa: zabytki staroruskiego (13 w.), polskiego
(14- 18 w.) oraz austriackiego (19- 20 w.) okresów rozwoju
Lwowa. Wycieczka rozpoczyna się od Teatru Opery , dalej
oglądamy plac Niski Zamek ze znajdującymi się na nim
budowlami 19 w.- cerkwią Przemienienia Pańskiego,
ukraińskim Domem Narodowym i największym w swoim
czasie teatrem w Europie - teatrem Skarbkowskim (obecnie teatr im. M. Zańkowieckiej). Spacerując Wałami Hetmańskimi (aleja Swobody) możemy zobaczyć resztki fortyfikacji miejskiej 14 w.
oraz austriacka zabudowę 19 -20 w.w., pomnik Tarasa Szewczenki. Tutaj, od dzielnicy łacińskiej , rozpoczniemy odwiedzenie
Starego Miasta.
Katedra Łacińska pw. Wniebowzięcia NMP, Kolegium
Jezuickie, Klasztor OO. Bernardynów, dzielnica żydowska były świadkami bardzo wielu wydarzeń historycznych. Przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowskiej Katedrze król
Polski Jan Kazimierz złożył w 1656 r. słynne śluby narodowe,
obierając Maryję za Królową Korony Polskiej. W Kolegium
Jezuickim studiowali biskup i pisarz Ignacy Krasicki oraz
hetman Ukrainy Bohdan Chmielnicki. Będziemy zachwycac
się dawnym centrum miasta - placem Rynek (14- 19 ww.) ,
Apteka- Muzeum, perłą architektury wschodniej 14 w. Katedrą Ormiańską, pięknym renesansowym zespołem
cerkwi Wołoskiej oraz kościołem Dominikanów.
Kontynujemy naszą wędrówkę staroruską częścią miasta.
Niemiecka kircha NMP śnieżnej (13 w.), kościół i klasztor
Sióstr Benedyktynek (16 w.)... Teraz znajdujemy się obok
najdawniejszego kościoła Lwowa - kościoła Jana Chrzciciela
(pocz. 13 w). Właśnie tutaj, w krypcie została pochowana
królowa Konstancja, żona budowniczego naszego miasta księcia Lwa. Niedaleko znajduje się jeszcze jedna cerkiew
książęca - św. Mikołaja.
Na życzenie Pastwa wędrujemy na kopiec, usypany dla
uczczenia 300. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, z którego
roztacza się wspaniały widok na Lwów i jego okolice.
Zobaczymy też resztki kazimierzowego muru 14 w.
Skończymy naszą wycieczkę w centrum miasta koło pomnika
Iwana Fedorowa. Trwałość wycieczki - 4 god. (bez wejścia na
Górę Zamkową) i 5 godz. (z wejściem na Górę Zamkową).
Program wycieczki może być zmieniony na Państwa
życzenie.

CENNIK w zależności od ilości

osób oraz godzin

1-30 osób (3 godziny)

30-50 osób (3 godziny)

1-30 osób (5 godzin)

45,00

60,00

60,00

30-50 osób (5 godzin)

80,00

Ceny podane w EURO.

