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                  Знайомство з Львовом (1день) Одесса - Львов - Одесса 

Стоимость ШКОЛЬНОГО тура – 1000 грн.  (ЖД билеты ПЛАЦКАРТ) 

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

 (Телефон действителен во время поездки) 

Поезд: Одесса - Львов – Одесса 

 

Руководитель: Александр  

(093) 001 21 53 

 

                Автобус туристического класса:  

               от кол-ва людей. 

МЕСТО сбора всей группы – Одесса ЖД Вокзал. – 18.00 

Подробнее о туре на сайте http://apistravel.com.ua/product/tur-vlyublennye-vo-lvov  

 В целях личной безопасности запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а также курить 
и употреблять в салоне спиртные напитки. 

 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые час будут санитарные 
остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки. 

 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя группы 
водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать интересы и 
пожелания других туристов). 

 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 
предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев). О месте, времени и продолжительности 
санитарных остановок заранее сообщает руководитель группы.  

 Соблюдая правила автобусных перевозок организованных групп при посадке все габаритные предметы      
(чемоданы, сумки) помещаются в багажное отделение и забираются только по прибытию в место расселения! Во 
время предусмотренных остановок на пути следования багажник открываться не будет. Убедительная просьба, 
заранее определиться с вещами ручной клади! 
 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!!  

Взрослым – паспорт. 

Детям до 14 лет – свидетельство о рождении (оригинал)! 
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Програма Тура 

- Поїзд Одесса - Львов отъезд 18-30 

 

06:16 -  Прибуття до Львова. Зустріч групи представником фірми. 

- Сніданок (індивідуально) 

08:00 - Оглядова автобусна екскурсія по Львову:  Залізничний вокзал, Собор Св. Юра — 

бароковий комплекс XVIII ст., найдавніші львівські університети - Львівська Політехніка, 

Університет ім.І.Франка, Органний зал, оборонні укріплення, Порохова Вежа, Успенська 

церква, Королівський Арсенал, Домініканський Костел, а також славнозвісний Високий замок 

(оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасна панорама міста Лева). 

 Тривалість екскурсії — 3год. 

11:00 - Трансфер автобусом в центр міста. 

Вільний час. Комплексній обід. 

 

14:00 - Пішохідна екскурсія старою частиною міста, яка занесена в спадщину ЮНЕСКО:  

Прекрасна Площа Ринок, підземні зали аптеки-музею з тисячами старовинних експонатів та 

алхімічною лабораторією, Вірменська церква, єврейський квартал, Латинська катедра, каплиці 

Боїмів та Кампіанів, Бернардинський та Домініканський собори, костел Єзуїтів св. Петра і 

Павла, пам'ятник А. Міцкевичу, Т. Шевченку, Театр Опери та Балету. 

Відвідування кав'ярні “Дім легенд”, з останнього поверху якої можна оглянути панораму 

міста.Ввійшовши через комин кавярні, можна побачити повітряне авто моделі “Емір 1973року”. 

Тривалість екскурсії — 3год.  

Вільний час. Вечеря. (індивідуально) Сбор у автобуса. Трансфер на вокзал.  
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Вартість туру для групи 1000 грн.  

В стоимость входит: Дополнительные услуги: 

 

 ЖД билеты ПЛАЦКАРТ (КУПЕ по 

желанию с удорожанием стоимости) 

 Трансфер центр-ЖД вокзал 

 Автобусна оглядова екскурсія (3 

години) 

 Пішохідна оглядова екскурсія (3 

години) 

 Харчування  

Комплексній обід. 

 Кураторські послуги туристичної 

компаніії. 

 Медичне страхування 

 

 Вхідні квитки в туристичні об’єкти: 

o Личаківський цвинтар: 

 дор. - 20грн, діти — 10грн,  

o Вірменська церква-2,00 грн 

o Латинська кафедра — дор.- 

3грн, діти — 2грн 

 

Сніданок Вечеря. (індивідуально) 

 

Школьникам и корпоративним групам по 

желанию просчитаем и включим в 

стоимость полное питание. 

 

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   Компания не несет 

ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение, или 

невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).  

                 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, 

террористические акты, изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение 

международного и политического режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и 

управления, которые влияют на выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся, чтобы все 

прошло на высшем уровне! 

 ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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