
www.voleman-zajezdy.cz

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: s přihláškou požadujeme úhradu 50 % ceny 
zájezdu. Doplatek ceny zájezdu do 31. 01. 2020. Při 
zrušení zájezdu do 16. 02. 2020 je odstupné ve výši 
25% ceny zájezdu. Od 17. 2. do 1. 3. 2020 je odstupné 
50% ceny zájezdu. Od 2. 3. 2020 činí odstupné 90% 
ceny zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu 
třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za změnu. 

Další pokyny k zájezdu obdržíte 14 dnů před odjezdem. 
Závazné přihlášky přijímáme do obsazení míst. Pořadatel 
může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí 
min. počet 12 účastníků do 1. 2. 2020. Přihlásit se je 
možné zasláním přihlášky, na webu voleman-zájezdy.
cz nebo telefonicky na tel: 261 227 903 (po-pá 9.00 
– 16.00).

Termín Cena Odjezdové místo
2. - 5. 4. 2020 letecky 11 670 Kč / 11 070 Kč* Praha

*cena pro studenty kurzu „Po stopách historie“

1. den: 10:00 h sraz na pražském letišti v Terminálu 1. 
Odlet přímou linkou do Lvova. Po příletu transfer  
do hotelu. Večerní orientační procházka centrem města. 
Nocleh.
2. den: po snídani volno na individuální prohlídku 
města. Večer možnost návštěvy opery či baletu.
3. den: po snídani autobusový výlet do Zborova. 
Návštěva Muzea zborovské bitvy. Návrat do Lvova. 
Volno a nocleh.
4. den: snídaně, transfer na letiště. Přílet do Prahy  
v 11:20 h.
Ubytování: Hotel GEORGE, Mickiewicz sq. 1, Lviv 
http://georgehotel.com.ua/rooms.html
Hotel se nachází ve velkolepé budově asi 2 minuty pěšky 
od opery a hlavního náměstí s radnicí. Hotel z doby 
monarchie hostil přední návštěvníky města (Casanova, 

Balzac, Liszt, Brahms, Ravel, Gagarin). Snídaně se podává 
ve stylové hotelové restauraci. Pokoje jsme objednali 
v kategorii Superior s koupelnou, TV, minibarem  
a bezplatným WIFI. Pokoje jsou nekuřácké.
Stravování: snídaně.
Cena zahrnuje: letenku včetně 1 kabinového zavazadla 
do 7 kg, ubytování v dvoulůžkovém pokoji s bufetovou 
snídaní, transfery, výlet do Zborova, doprovod CK.
Cena nezahrnuje: obědy a večeře, 1 zapsané zavazadlo 
(kufr) do 23 kg za 800 Kč, příplatek za jednolůžkový 
pokoj 4 050 Kč (pokud bude k dispozici), cestovní 
pojištění UNION B 96 Kč/os (cestovní pojištění kryje v 
případě akutního onemocnění, úrazu, nebo jiné události 
80% stornopoplatku).

Lvov za své město 
považují Poláci i Ukrajinci. 
Před první světovou 
válkou patřil k rakousko-
uherské monarchii jako 
metropole historické 
Haliče. Nemalou stopu 

tu zanechali Židé, Arméni, Rusové, Rakušané, Češi i Maďaři. Řeč je o jednom z nejkrásnějších měst na Ukrajině. 
Jeho historické centrum se formovalo za panování polských králů a Habsburků. Dnes je celé na seznamu 
památek UNESCO. Lvov Vám učaruje unikátní atmosférou, spoustou kostelů, muzeí, divadel i originálních kaváren  
a restaurací. Monumentální lvovské divadlo opery a baletu stojí za návštěvu už samo o sobě. Na repertoáru má přes 
dvacet oper v originálním jazyce a dvacet baletních představení. Nedaleko Lvova se poprvé zapojily do válečných 
střetů Československé legie v bitvě u Zborova. Cesta z Prahy do Lvova na přímé letecké lince trvá jeden a půl hodiny.

LVOV | ZBOROV

Lvov - Jeruzalém východní Evropy
4-denní letecký zájezd 
2. - 5. 4. 2020


