
 

 INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem ADVENT NA HALIČI: LVOV 

(7.-9.12.2021)  
 

 ! Nezapomeňte vzít s sebou doklad o očkování a výsledek PCR testu ! 

- DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE S SEBOU TAKÉ ROUŠKY NA ÚSTA A NOS!., 

- NUTNÉ JE MÍT S SEBOU CESTOVNÍ PAS A POJIŠTĚNÍ 

 

- POJIŠTĚNÍ: doporučuji uzavřít před cestou dobré pojištění, např. u           

         pojišťovny AXA, které zahrnuje také onemocnění Covid-19 

                                        Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 

DALŠÍ POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA UZAVŘÍT OD UKRAJINSKÉ POJIŠŤOVNY – CENA 
JEN 20.-KČ – PRO KAŽDÉHO VÁM VYŘÍDÍM 

 

 

POZOR ZMĚNA MÍSTA ODLETU 

Vzhledem ke zrušení čtvrtečních letů ze Lvova do Pardubic dochází ke změně 

odletového místa: nově poletíme ve stejném termínu z Wroclawi a návrat 

bude opět do Wroclawi 

Dovoluji si Vás ujistit, že cesta na letiště ve Wroclawi bude z České Lípy 

zajištěna., cesta do Wroclawi trvá cca 3 hodiny (stejně jako do Pardubic) a navíc 

odlet zpět je pro nás ve výhodnějších hodinách než původní odlet ze Lvova, který 

byl v 6.00 hodin ráno…). 

O DOPRAVU DO/Z WROCLAWI SE, PROSÍM, PŘIHLASTE DO 30.11.2021 

Děkuji! 

 

 

- sraz účastníků: v úterý 7.prosince 2021 v 10.30 hodin ve Wroclawi  

na letišti v odletové hale  

nebo v 6.30 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky  
(doprava do Wroclawi a zpět není zahrnuta ve startovném., cca 500.-Kč za obě cesty). 

Další odjezdy: Žandov – náměstí v 6.00 hodin, Cvikov – ulice ČSA v 6.50 hodin 

- odlet: v úterý 7.prosince 2021 ve 12.15 hodin z Wroclawi., přílet do Lvova ve 

14.30 hodin místního času (Ukrajina +1 hodina oproti Česku) 

- předpokládaný návrat: ve čtvrtek 9.prosince 2021 ve 14.55 hodin do Wroclawi 

(odlet ze Lvova ve 14.40 hodin, posun času oproti Ukrajině -1 h)   nebo 
cca v 19.00 hodin do Cvikova, v 19.20 hodin do České Lípy a v 19.45 hodin do Žandova 



- program: 

1.den – úterý 7.12.2021:  odjezd z České Lípy a cesta přes Zhořelec do 

Wroclawi na letiště, odbavení a ve 12.15 hodin odlet., přílet do LVOVA ve 14.30 

hodin (doba letu 1:15 hodin)., po příjezdu transfer z letiště do města místní 

dopravou (cca 3.-€)., poté ubytování a podvečerní procházka centrem města., 

nocleh., 

2.den – středa 8.12.2021: snídaně, celodenní prohlídka LVOVA (v rámci 

prohlídky projdeme centrum Lvova s hlavním náměstím Rynok radnicí a s možností 

výstupu na Radniční věž, návštěvou Arménské katedrály a dalších kostelů, 

prohlédneme si zdejší hrad, zastavíme se u památníku Ševčenka i před budovou 

zdejší Opery a navštívíme řadu dalších zajímavostí města., v průběhu dne také 

účast na adventních trzích a zastávka v Muzeu lidové architektury a místních 

tradic, kde se dozvíme i něco o místních adventních zvycích. Lvov je městem 

višňového likéru, ten se zde již po staletí vyrábí a hned v několika stáncích a 

„barech“ po městě budeme mít možnost jej ochutnat. V zimním období oceníme 

především jeho svařenou variantu. Náměstí Rynok je také plné stánků s 

nejrůznějšími místními specialitami, ať už se jedná o klobásy, sýry, šašliky nebo 

také typické ukrajinské vareniky – jakési plněné noky nejrůznějšími náplněmi. 

Určitě bude příležitost ochutnat i místní vyhlášenou čokoládu. Kromě trhů se ve 

Lvově nachází spousta krásných a zážitkových kaváren a restaurací, které 

budeme mít možnost navštívit. Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení., 

3.den – neděle 5.12.2021: snídaně, dopoledne volný program v centru LVOVA a 

před polednem přesun místní dopravou na letiště. Odbavení a ve 14.40 hodin 

odlet ze Lvova do Wroclawi (přílet 14.55 hodin, doba letu: 1:15 h) a cesta zpátky 

do Čech., návrat ve večerních hodinách (viz výše). 

 

- doprava a zavazadla:  

   přelety z Wroclawi do Lvova a zpět jsou s nízkonákladovou leteckou společností. 

Maximální zavazadlo, které si musíte vzít s sebou na palubu může mít rozměry 

40x20x25 cm – neberte větší, museli byste zaplatit až 50.-€ za každou cestu. 
 

- kapesné: 

  vstupenka na Radniční věž: zdarma 

Kapesné dle vlastního uvážení – doporučuji cca 800.-UAH (asi 30.-€) na stravu 

(cena jídla v restauraci cca 250.-UAH)., (kurz 1.-€ = cca 28.-UAH, resp. 1.-Kč = 

cca 1,10 UAH).,  
 

- ubytování a stravování: 

   2x ubytování v hotelu ve Lvově ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou. 

Hotel se nachází v centru města v dosahu pěší chůze ke všem zajímavostem. 

V rámci noclehů jsou zajištěny snídaně (2x) přímo v hotelu 

  



- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!:  
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/ukrajina-lvov-spici-lev-lvi-

mesto.A170908_134655_kolem-sveta_hig 

 

- předpověď počasí:  
www.weatheronline.cz/Ukrajina/Lvov.htm 
 
 
 

 

 Přeji Vám klidné přípravy na náš společný výlet a 7.prosince se těším na viděnou! 

                               Jarda, telefon: +420702444925, e-mail: ovyt@seznam.cz 


