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Тур вихідного дня
“Все й одразу”

Тур вихідного дня до Львова: «Все й одразу» - це неймовірно насичений і пізнавальний для
всіх уїк-енд у Львові!
Прибуття до Львова. Зустріч групи представником компанії.
Сніданок у кафе
Посадка в автобус. Зустріч з гідом.
Запрошуємо на автобусну екскурсію «Львів – перлина Європи» (3 год) - Розпочинаємо з
―візитівки міста‖, одного з найдавніших і найгарніших його храмів - собору Святого Юра.
Святиня, яка розміщена на одному з львівських пагорбів, ще здалеку привертає увагу
позолотою куполів, а зблизька вражає розкішшю барокового оздоблення та експресивністю

скульптур, серед яких є роботи ―українського Мікеланджело Йоганна Георга Пінзеля. Далі
маршрут проходитиме до найвищого пункту Львова — на гору Високий замок. Замок там
годі шукати, але панорама звідси відкривається захоплива. З висоти пташиного лету ми
побачимо все місто, як на долоні. З висоти — у Царство Мертвих. Личаківське кладовище,
попри дещо упереджену думку, вважають найгарнішим у Східній Європі і обов’язковим
місцем для відвідин у Львові. На користь цього говорить і той факт, що ще в середині XVIII
століття закохані пари призначали побачення у новоствореному скверику з красивими алеями
поміж пам’ятників та гробівців. Його називають ―Личаківським некрополем‖ або
―Львівським вавелем‖. Це ―музей під відкритим небом‖, де зібрана найкраща сакральна
скульптура Львова
Обід в кафе в центрі міста(комплексний: перша, друга страва, салатик, чай/компот)
Після обіду для Вас буде організована пішохідна екскурсія «Таємниці
середньовічного Львова»(3 год). Ви відвідаєте найзагадковіші і таємничі місця Львова, про
які все ще ходять легенди. Середньовічний Львів постане перед вами яскравим і живим,
таким, яким він був сто - двісті років тому. Ви побуваєте в Італійському дворику, визначних
храмах міста, що досі спонукають людей ставати кращими, зокрема, ансамбль Успенської
церкви, колишній костел Домініканців, Латинська катедра, каплиця Боїмів, і, звичайно ж,
доторкнетеся до таємниці фресок Вірменського собору, вік якого понад 650 років. Завітаєте в
осередки суспільного життя: міська Ратуша та Аптека-музей.
Вулички Львова – це місце сповнене неймовірних легенд, дивних бувальщин, подій,
які не раз змінювали історію всієї України. А після прогулянки запрошуємо у «Львівську
Майстерню Шоколаду» – де кожен виріб дбайливо робиться руками Майстра. Це єдина
майстерня, яка виготовляє почуття. Кондитери зуміли вкласти в кожну плитку шоколаду,
кожну зроблену цукерку маленький, але найсолодший шматочок Львова. Львів – він завжди
умів творити дива! І зараз маленькі паперові коробочки з різноманітними львівськими
солодощами знову розвозять частинки міської атмосфери по всій Україні і всьому світу.
У вільний час, пропонуємо:
 Огляд опери ―Бал маскарад‖ в Оперному театрі, який входить до трійки
найкрасивіших в Європі. Прекрасне творіння архітектора Зигмунда Горголевського, який
побудований на річці Полтва (квитки на виставу від 50 грн з чол.)
 Сходи в підземелля. Історію "Таємної Аптеки" Ви відкриєте для себе у легкому
форматі відео-екскурсії з елементами театрального перформансу та дегустацією "аптечного
еліксиру щастя та довголіття". Після того, як старий аптекар відкриє усі свої секрети, в
урочистій атмосфері буде... зрештою, Ви має самі про все дізнатися!Таємний вхід до
інтерактивного музею відчинено щодня з10.00 до 20.00. Початок екскурсій — щогодини!
Вартість вхідних квитків: дорослі — 45 грн, студенти — 40грн, діти до 16років — 30грн

Трансфер на вокзал

Вартість туру з особи:
24+2 супроводжуючих групи безкоштовно
від 365 грн/особа
34+3 супроводжуючих групи безкоштовно

від 335 грн/особа

У вартість туру входить:
 екскурсійне обслуговування протягом маршруту;
 трансфер з вокзалу та на вокзал;
 сніданок;
 обід;
У вартість не входить:
 вхідні квитки


медичне страхування — 7,10 грн./особа (при оплаті по перерахунку страхівка ОБОВ'ЯЗКОВА)

Додатково оплачуються вхідні квиточки:
Личаківський цвинтар: дор. - 40 грн., учні — 30 грн.;
Вірменська церква: дор. - 2,00 грн.; учні — 1,00 грн.;
Латинська катедра: дор. – 5 грн/особа;

