Przekazuję informację na temat planowanego wyjazdu turystycznego na Podole dla
naszej grupy (do 20 osób) z Krzysią Adamską jako przewodnikiem.
Termin wyjazdu, który zaplanowaliśmy z Adamskimi i jest możliwy z ich strony do
realizacji to 4-10.06.2022. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Lwowa
lub pozostania w nim po głównej wycieczce.
- Koszt tygodniowego wyjazdu 7 dniowego powinien zamknąć się w cenie
1200zł ( przejazd busem ze Lwowa na Podole i na miejscu oraz z powrotem do
Lwowa, noclegi ze śniadaniem, przewodnik, wejścia i miejscowe atrakcje takie jak
rejs po Dniestrze, obiady)
Do kosztów wyjazdu należy doliczyć koszt podróży do Lwowa i z powrotem.
- Przeloty samolotem, w zależności od czasu zakupu biletów, zaczynają się od ceny
50 zł za osobę w jedną stronę. Dostępne z kilku miast ( m.in. Warszawa Gdańsk,
Katowice), Przeciętna cena, którą można kalkulować to ok. 100-150 zł za osobę w
jedną stronę. Istnieje możliwość dojazdu samochodem i pozostawienie go u
Adamskich we Lwowie na czas wycieczki lub dojazd pociągiem z Rzeszowa/
Przemyśla do Lwowa.
Można dopasować czas przylotu do dostępnych lotów i zatrzymać się w Stanicy
Harcerskiej we Lwowie. Wolny czas można połączyć ze zwiedzaniem i pobytem we
Lwowie we własnym zakresie lub z Adamskimi w miarę możliwości. Nocleg w stanicy
to koszt 10 euro bez wyżywienia ( pościel, możliwość przygotowania posiłków).
Dodatkowe koszty w postaci ubezpieczeń nie powinny przekroczyć kilkudziesięciu
złotych na osobę.
Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o zgłaszanie chęci udziału do mnie na
adres mailowy agnieszkatu@gmail.com do 2 grudnia.
Powinniśmy odpowiednio wcześniej potwierdzić gospodarzom liczbę osób, dla
których rezerwujemy przejazd i noclegi.
Jeżeli ktoś z Was potrzebowałby więcej informacji to postaram się odpowiedzieć
mailowo w miarę możliwości.
Wyjazd planowany był po naszym (Wiesia i moim ) wyjeździe na Podole w czasie,
którego byliśmy m.in. w Zaleszczykach, Kamieńcu Podolskim, Czerniowcach,
Chocimiu, Okopach św,Trójcy, Czerwonogrodzie i jeszcze paru mniejszych
miejscowościach. Wspólnie, rodzinnie chcielibyśmy podzielić się z Wami tym
doświadczeniem .
Pozdrawiam Agnieszka Turzańska

