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Шляхами королів
(2дні/1ніч)

День 1
Прибуття до Львова. Зустріч групи представником компанії.
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:
 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 з 10.00 до 20.00. Початок екскурсій — щогодини!
Вартість вхідних квитків: дорослі — 20 грн, студенти — 25 грн, діти до 16 років — 20 грн.
 ―Нічний бургомістр Львова‖ - Якщо випадково вночі не спатиметься, визирніть у
вікно і побачите людей з ліхтарями. Не лякайтесь! Це помічники бургомістра – вони просто
бережуть Ваш сон… Коли під вечір у Львові западає морок, а в темних закутках починають
ворушитись таємниці, на вулиці, в оточенні вірних помічників, виходить нічний бургомістр –
пан Шлюссель. Він слідкує за спокоєм мешканців та вишукує порушників, що живуть на
темному боці місяця. А якщо раптом пан бургомістр занедужає, його прийде підмінити вірна
дружина – пані Зося. А чи не віщуватиме годинник на ратуші біди цієї ночі? Чи не згубив
бургомістр ключ від міста? Чи бува в цю темну ніч не шукає спокою заблудла
душа…Несподівані зустрічі, моторошні легенди, привиди, таємні обряди – все це чекає на
Вас під час нічної мандрівки. Якщо не боїтесь стати помічником пана Шлюсселя –
приєднуйтесь! За якісну роботу, пан бургомістр посвятить Вас в «працівники нічної служби
Львова». Допомогти бургомістрові перевірити місто мають нагоду усі охочі до пригод!
(Вартість з особи — 120грн).
 За бажанням пропонуємо відвідати Оперний театр. З репертуаром Ви можете
ознайомитися на сайті http://opera.lviv.ua/ Вартість від 50 до 200грн.
Самостійне повернення до готелю.

День 2
Сніданок. Звільнення номерів.
Речі можна залишити в адміністратора хостелу/готелю або в камері зберігання вокзалу.
Зустріч з гідом. Виїзд на оглядову екскурсію у королівське місто-фортецю
Жовкву, Крехівський монастир, та бонус — по дорозі у Львів (за Вашим бажанням)
завітаєте у Печерний монастир!!!
Не тільки у Львові збереглася чудова архітектура, на відстані всього 30 км від міста
Лева розташована старовинна Жовква. Це місто ще досі називають королівським, адже у
XVII столітті Жовква була резиденцією польського короля Яна ІІІ Собеського. Після
короткого переїзду зі Львова, йдемо гуляти Жовквою. Тут є що оглянути – Ринкова площа з
будинками у стилі Ренесансу; міська Ратуша; замок, збудований на початку XVII століття; два
католицькі костели, греко-католицький монастир і дерев’яна церква святої Трійці; кілька
православних церков і навіть збережена єврейська синагога. Оборонні споруди Жовкви також

збереглися у доволі добротному стані. Окрім замку оглянемо міські ворота та оборонну стіну
з прогулянковою галереєю. А ще глибше проникнутися середньовічним настроєм Вам
допоможе справжній лицарський обід у затишному ресторанчику на унікальному
Жовківському підсінні.
Комплексний обід в ресторані міста
Наступним об’єктом нашої екскурсії буде греко-католицький Крехівський монастир, який
заснували ще на початку XVII століття. Тут можна відчути особливу атмосферу затишку.
Ансамбль монастиря творять оборонні мури з вежами та воротами, кілька церков і
монастирські житлові приміщення. Після екскурсії територією діючого монастиря, вартує
відвідати печери монахів та джерело з цілющою прохолодною водою, що знаходяться
неподалік у лісі.
(Початки заснування печерного монастиря сягають 11 ст. Тоді цю порослу лісом місцевість
облюбували кілька мандрівних монахів. Вони видовбали у камені-пісковику печерний
монастир, де проводили аскетичне життя у молитві й пості. Страдецька печерська церква
- чи не єдина в Західній Україні пам'ятка християнства, яка зберегла до 21 ст. свій давній
вигляд таким, як за прадавніх часів, коли була монашим помешканням. Це вирубаний у
широкому кам'янистому пагорбі підземний коридор довжиною близько 200 м із кількома
боковими відгалуженнями. У стінах ходів видно видовбані ніші. Це монаші келії. Власне тут,
глибоко під землею, людина відчуває себе так, як наші предки тисячу років тому, ніби нічого
й не змінилось, лише електричне світло є на початку печери. Далі ж - тільки зі свічками чи
ліхтариками. Тому не забудьте прихопити їх зі собою! Якщо не маєте - теж не біда.
Ліхтарики можна буде купити у Жовкві за 10 -15 грн., а свічки - у старовинній церкві над
печерою.)
Трансфер на вокзал

Вартість туру, з особи в грн.
Проживання

Хостели в центрі міста
проживання у 3х, 4х, 6ти та 8ми місних номерах

Готелі неподалік центру міста
проживання у 2х - 4х місних номерах

30 + 3 безкоштовно
620 грн/особа
830 грн/особа

20+2 безкоштовно

Хостели в центрі міста
проживання у 3х, 4х, 6ти та 8ми місних номерах

Готелі неподалік центру міста
проживання у 2х - 4х місних номерах

685 грн/особа
885 грн/особа

У вартість туру входить:
 екскурсійне обслуговування протягом маршруту;
 проживання;
 трансфер з вокзалу та на вокзал;
 1 сніданок;
 2 комплексні обіди
У вартість не входить:
 вхідні квитки;
 медичне страхування.

Додатково оплачуються вхідні квиточки:
Личаківський цвинтар: дор. - 25 грн/ос, учні — 15 грн/ос;

Вірменська церква: дор.-2,00грн/ос;
Латинська катедра: дор.- 4грн/ос, учні — 2грн/ос;
Історичний музей ―Жовківський замок‖ - дор.-20 грн/ос., учні — 10грн/ос.

