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Феномен міста Лева
(3дні/2 ночі)

День 1
Прибуття до Львова. Зустріч групи представником фірми.
Посадка в автобус. Зустріч з гідом
Запрошуємо на автобусну екскурсію одну із двох:
1) «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‖ Йогана 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
Або:
2) Запрошуємо на автобусну екскурсію «Лабіринтами львівських вулиць» (3 год).

Розпочинаємо із візиту на головний львівський стадіон - “Арена Львів”. «Арена Львів» один із найбільших та найсучасніших стадіонів у Європі, що на найвищому рівні прийняв
Євро-2012, а сьогодні є домашньою ареною футбольних клубів «Шахтар» і «Карпати» та
місцем проведення матчів Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Прем´єр Ліги України з футболу.
Крім цього, «Арена Львів» гостино відкриває свої двері для учасників різноманітних
концертів, форумів, семінарів, корпоративів, є улюбленим місцем для фешн-фотосесій та
весільних зйомок.
Школярі мають можливість оглянути усі зони стадіону, пройти шляхом футболістів, побувати
на фан-секторі та на деякий час відчути себе VIP-персонами...
Вдалим продовженням знайомства із містом стане екскурсія на другий за висотою найвищий
пункт Львова — гору Цитадель. Львівська Цитадель — фортифікаційна споруда у
Галицькому районі Львова, яка була збудована в часи коли Львів входив до складу АвстроУгорщини. Це єдиний в Галичині комплекс фортифікаційних укріплень середини XIX ст.,
який дійшов до нашого часу майже без змін!!!
Комплекс Цитаделі розташований на узгір'ї, яке складається з трьох невеликих гір. Тут
збереглися археологічні об’єкти дохристиянського періоду. У роки Другої світової війни на
Цитаделі був концтабір, де було замордовано близько 140 тис. людей.
Сьогодні Львівська Цитадель є пам'яткою архітектури національного значення площею
майже 30 гектарів. Вона розташована на горі, що є однією з ландшафтних домінант Львова і
має унікальне природне, історичне та рекреаційне значення.
Трансфер в готель/хостел.
Поселення згідно з правилами готелю/хостелу з 14:00, якщо заселення виходить
раніше,проте вільних номері внемає — речі залишаємо на рецепції.
Обід в кафе в центрі міста (комплексний: перша, друга страва, салатик, чай/компот)
Після обіду для Вас буде організована пішохідна екскурсія “Львів крізь століть”.
Ця екскурсія є відмінною, щоб продовжити знайомство із містом Лева. Упродовж екскурсії
Ви ознайомитесь з найвизначнішими пам’ятками Львова та почуєте найцікавіші розповіді та
легенди про славне місто. Ви відвідаєте найбільше підземелля княжого міста, побачите
панораму Львова 14 століття, дізнаєтесь. Де була відкрита перша цукерня та хто навчив
європейців споживати каву, знану до того як ―напій диявола‖)))А також — кнайпа, у меню
якої немає цін, знайомство із Сажотрусом, який підкаже, як здійснити Вашу мрію, панорама
міста із вікна літаючого автомобіля та візит у Львівську шахту:)
Вільний час (самостійний огляд):




Пропонуємо екскурсію в музей зброї «Арсенал». Експозиція музею побудована за
видом, місцем та часом виготовлення зброї, у ній представлені зразки холодної та
вогнепальної зброї, елементи військової форти, колекція посуду із зображенням зброї
та колекція військових орденів. Музейні експонати представляють понад 30 країн
світу.(Вартість — 10 грн з дитини, 30 грн з дорослої особи. Екскурсійний квиток
для групи — 100грн).
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 — 55 грн, студенти
— 45грн, діти до 16років — 35 грн).
День 2

Сніданок у кафе в центрі міста
Після сніданку для вас буде організована заміська оглядова екскурсія “Карпатський

трамвайчик та центр спадщини Вигодської вузькоколійки”:
Вигода – Карпатський трамвай. Всіх романтиків і шанувальників гір гостинно
кличе до себе вузькоколійна залізниця, яка почала будуватися для транспортування лісу
бароном Леопольдом Поппером в кінці ХІХ ст. Ширина колії становить 770 мм, це в два рази
менше за звичайну залізничну колію. Чотирьохгодинна подорож на т.з. ―карпатському
трамваї‖ проходить надзвичайно мальовничим маршрутом по найгарніших та
найекологічніших місцях Карпат. Ви зможете милуватися чарівною природою: горами,
річками Мізунькою та Свічею, Мізуньськими водоспадами, вгамувати спрагу водою з
гірських джерел, скуштувати чай з карпатських трав. Повернувшись додому, Вам ще довго
ввижатимуться карпатські краєвиди та долинатиме пісня стрімких потоків із кришталевою
водою.
Комплексний обід (перша, друга страва, салатик, хліб, чай)
Пропонуємо відвідини інтерактивного― Музею спадщини карпатської вузькоколійки‖:
http://www.vyhoda.com.ua/ua/fotohalereia
Вартість квитка :
http://www.vyhoda.com.ua/ua/posluhy
Тут гостям насамперед пропонують переглянути інтерактивну експозицію, що розповідає про
місцеву природу та зокрема лісову екосистему Карпат, місцеву історію – розвиток лісової та
деревообробної промисловості довкола Вигоди, виникнення Вигодської вузькоколійки,
етнографію, народні ремесла тощо.
Повернення у Львів.
День 3
Сніданок у кафе в центрі міста


Звільнення номерів.

Речі можна залишити в адміністратора хостелу/готелю або в камері зберігання вокзалу.

НОВИНКА У ЛЬВОВІ!!!
КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ:
Для Вас пропонується насичена програма, протягом якої Ви не лише доберетеся до
вказаної точки, але й довідаєтесь багато нового про історію міста!!! Квест можна підібрати до
прослуханої уже екскурсії, для того, щоб школярі могли не лише цікаво провести час, але й
краще засвоїти набуті ними знання на попередніх екскурсіях. Поділ на команди здійснюється
за бажанням.
ТРИВАЛІСТЬ:до 2х години.
P.S. Як виглядає проходження квестів зі сторони найкраще і доступно пояснює відео
https://www.youtube.com/watch?v=WYorc8s0dQU

Інформація про квести:
lviv.look.city

Комплексний обід (перша, друга страва, салатик, хліб, чай)
Вільний час (самостійний огляд):



Підйом на вежу міської Ратуші — 30 грн/особа, учні до 12 р — 15 грн/ос;

Трансфер на вокзал.
Вартість туру, з особи в грн.
Проживання

25
+2 супроводжуючих безкоштовно

Хостели в центрі міста

1780 грн/особа

У вартість туру входить:

екскурсійне обслуговування протягом маршруту;

проживання 2 ночі;

2 сніданки;

3 комплексні обіди;

трансфер з вокзалу та на вокзал.
У вартість не входить:
 медичне страхування (ОБОВ'ЯЗКОВЕ, через нашу компанію — 2,80 коп/особа);
 вхідні квитки;
 вечеря — за бажанням можна дозавмовити додатково, вартість — 85 грн/особа.
Вхідні квитки (оплачуються на місці додатково)*:








Личаківське кладовище — дор. - 40 грн/ос., учні — 20 грн/ос;
стадіон ―Арена-Львів‖ - дорослі 80грн/ос; учні - 40 грн/особа;
Латинська катедра — 5 грн/ос;
Вірменський собор — 5 грн/ос;
Підземелля костелу єзуїтів — 15 грн/ос, учні — 5 грн/ос;
Карпатський трамвайчик — дор. - 150грн/ос., учні до 14р. - 75 грн/ос.
Музей вигодської вузькоколійки — дор. - 60 грн/ос., учні — 30 грн/ос;

*Зазвичай на групу школярів один супроводжуючий іде безкоштовно!

