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Вікенд у старовинному місті 

    
 (2дні/1ніч) 

                 Даты тура:      Одесса - Львов  - Одесса 

Стоимость сборного тура – 1250 грн. + ЖД билеты вагона выбранного класса  

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

 (Телефон действителен во время поедки) 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). 

http://apistravel.com.ua/product/tur-vlyublennye-vo-lvov
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 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!! 

 

 

День 1 
 Прибуття до Львова. Зустріч групи представником фірми. 

 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” 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 

  

Трансфер в готель. Поселення. Трасфер до центру. 

  

            Обід (факультативно) 

 Пішохідна екскурсія «Таємниці Середньовічного Львова» (3 год.). Вас чекатимуть 

справжні мистецькі перлини міста: Оперний театр, площа Ринок, вірменський квартал, сакральні 

пам’ятки, що досі спонукають людей ставати кращими, зокрема, ансамбль Успенської церкви, 

колишній костел Домініканців, Латинська катедра, Вірменський собор, каплиця Боїмів, 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.  

            Вечеря (факультативно). Вільний час. Трансфер в готель. 
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День 2 

 
Сніданок в готелі. 

Звільнення номерів. Речі забираємо з собою в автобус. 

Зустріч з гідом. 

Запрошуємо на екскурсію “Замки Золотої Підкови” 

Олеський Замок: Перша письмова згадка про Олеський замок датується 1327 роком, коли він 

перейшов у володіння Юрія - сина мазовецького князя Ртойдена і руської княжни Марії. Юрія 

запросили бояри на галицько-волинський князівський престол після того, як згас рід Романовичів. Ця 

дата дозволяє припустити, що замок зведено одним із синів галицько-волинського князя Юрія 

Львовича - Андрієм або Левом. 

   Підгорецький Замок: був споруджений в 17 столітті французьким інженером Бопланом, а 

триповерховий палац спорудив італієць Дель Аква. Цей замок більше схожий саме на палац, ніж на 

фортецю і різко контрастує з суворими войовничими форпостами Поділля. Вперше в 1445 році згадано 

в актах Бродських маєток Батієво в селі Підгірці. Можливо це і є укріплення на Підгорецький горі. 

         Золочівський Замок: споруджений в 1630-х роках і є цитаделлю з бастіонами. Замок в 17-18 

століттях належав Собеським і Радзівіллам. Розташований на горі і оточений валами і ескарпами. На 

подвір'ї замку споруджено Великий палац і Китайський Палац. 

 

Трансфер на вокзал. 

 

Проживання Стоимость  

 

Готель 3* 
проживання у 2х місних номерах 

 Вартість туру, з особи в грн. 

Сборный тур: 1250 грн. 

15 осіб 

1200 грн/особа 

25 осіб 

1150 грн/особа 

45 осіб 

1050 грн/особа 
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В стоимость входит: Дополнительные услуги: 
 

 Транспортное сопровождение и 

экскурсионное обслуживание по 

программе всего маршрута;  

 Проживание в отеле; 

 Завтрак в отеле; 

 Входные билеты; 

 Сопровождение сотрудника 

компании «ApisTravel»  

  Туристическая медицинская 

страховка на период тура 

- Автобусна екскурсія «Львів – 

перлина Європи» 

 - Пішохідна екскурсія «Таємниці 

Середньовічного Львова» 

 - “Замки Золотої Підкови” 

 

 

ЖД - билеты  

Питание 2 обеда и 2 ужина 

     Корпоративным клиентам и школьникам,  

по желанию, организуем групповое 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. 

Все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

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

прошло на высшем уровне! 

 ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 

 


