LWÓW - podróż sentymentalna
Lwów to miasto, które może poszczycić się tym, że znajduje się w nim ponad połowa wszystkich zabytków Ukrainy.
Miesza się tu historia wielu narodów. To wszystko sprawia, że miejsce jest wyjątkowo ciekawym zakątkiem Europy.

Kiedy polecę?
Do Lwowa warto się udać o każdej porze roku. Z wrocławskiego lotniska polecisz tam z tanimi liniami Wizz Air, we
wtorki, czwartki i soboty.
Przykładowe opcje podróży
Wylot z Wrocławia: wtorek 11:20/ Powrót do Wrocławia: sobota 14:10 (4 dni)
Wylot z Wrocławia: wtorek 11:20/ Powrót do Wrocławia: czwartek 14:10 (2 dni)
Wylot z Wrocławia: sobota 11:20/ Powrót do Wrocławia: czwartek 14:10 (5 dni)
Wylot z Wrocławia: czwartek 11:20/ Powrót do Wrocławia: czwartek 14:10 (8 lub 15 dni)
Znajdź najlepszą ofertę cenową:

Jak spędzę czas?
We Lwowie znajdziesz wiele miejsc związanych z Polakami. Dlatego szczególnie warto się tu wybrać na wycieczkę
polskimi śladami. Na pewno zachwyci Cię Opera Lwowska (dawniej Teatr Wielki) o przepięknych wnętrzach, gdzie
dawniej wystawiono m.in. sztuki Fredry. Spacerując po mieście, wybierz się również do Lwowskiej Galerii Sztuki.
Zobaczysz tam dzieła sławnych polskich malarzy m.in. Jana Matejki, Juliusza Kossaka czy Artura Grottgera. Z kolei
dużo o niezwykłej polskiej historii tego miejsca dowiesz się w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa.
Na pewno ciekawym punktem zwiedzania miasta będzie również Politechnika i Uniwersytet we Lwowie, gdzie na
każdym kroku widać powiązania z naszym krajem.
Wielu Polaków wybiera się także na zabytkowy Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie spoczywa
wiele osób zasłużonych dla polskiej historii i kultury.
Na pewno niezapomniane chwile spędzisz na najbardziej popularnym wśród turystów Starym Mieście, wpisanym na
listę UNESCO. W jego zabudowie i atmosferze można zobaczyć i wyczuć pozostałości po wielu zamieszkujących tu
narodowościach, nie tylko Polakach.
Lwów to także wspaniałe restauracje o klimatycznych wnętrzach, w których panuje niezwykle serdeczna i ciepła
atmosfera.
Jeśli zamierzasz zrobić we Lwowie zakupy, zaplanuj odwiedziny na jednym z lwowskich bazarów. Możesz tam kupić
soroczki, czyli ukraińskie haftowane koszule, biżuterię, zabytkowe monety oraz rozmaite starocie.

Praktyczne informacje
Na miejscu:
Lotnisko we Lwowie położone jest 6 km od centrum miasta. Autobus nr 48 odjeżdża w stronę centrum 1-2 razy na
godzinę. Podróż trwa ok. 25 min. Cena 2 UAH (płatne u kierowcy, nie ma biletu). Trolejbus nr 9 (1,5 UAH, płatne u
kierowcy, trzeba skasować bilet) odjeżdża co 15-30 minut i zatrzymuje się na przystanku University, skąd w około
15 minut możesz dotrzeć do centrum. Z kolei taksówką do centrum dojedziesz za ok. 70-100 UAH. Po mieście
można się poruszać za pomocą tramwajów, autobusów, trolejbusów, popularnych marszrutek czy taksówek.
Spróbuj koniecznie:
Kuchnia lwowska jest bardzo smaczna, a przy tym niedroga. Najpopularniejszym daniem jest barszcz ukraiński.
Koniecznie spróbuj również pielmieni oraz wareników, czyli dwóch różnych rodzajów pierogów, które są
przysmakiem kuchni wschodniej. Z kolei do popularnych miejscowych przegryzek należą Perepeczki - parówki w
słonym cieście drożdżowym. Jeśli natomiast zamierzasz skosztować jednego z trunków charakterystycznych dla
Ukrainy, koniecznie wybierz kwas chlebowy. To brązowy, słodko-kwaśny napój otrzymywany na skutek fermentacji
chleba. Jest on nie tylko bardzo smaczny, ale i doskonale gasi pragnienie. We Lwowie, jak i na całej Ukrainie, bardzo
popularne są także rozmaite alkohole. Prym wiodą wódki, w tym miodówka. We Lwowie wypijesz również bardzo
dobrą kawę.
Zapamiętaj:
We Lwowie z łatwością porozumiesz się po polsku.

