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Запрошуємо побачити архітектуру Львова, курортні Східницю і Трускавець, скелі Довбуша та 

карпатський трамвай, відпочити у SPA-центрі готелю “Женева” у турі 

“Львів + ФАЙНІ Карпати” 

(3д/2н) 

       
      

План туру:  

1 день: зустріч на вокзалі (09:00) – автобусна оглядова екскурсія Львовом – перерва на обід - пішохідна 

екскурсія “Львів - перше побачення” – поселення у готель – вільний час. 

2 день: виїзд зі Львова (08:00) – Меденичі (огляд зоопарку) – Східниця (дегустація мінеральних вод та 

обід) – Борислав (молитви на оздоровлення та благословення мощами) – Трускавець (прогулянка 

центральною частиною міста, дегустація вод та SPA) – Львів (повернення о 22:00). 

3 день: виїзд зі Львова (08:00) – Бубнище (скелі Довбуша) – Вигода (обід і карпатський трамвай) – 

Гошів (огляд монастиря) – Львів (повернення о 22:00). 

      

На Вас чекають: 

Львів. Древній Львів – місто, яке дихає історією, поєднує різноманіття стилів та оберігає таємниці. 

Тут вузькими вуличками крокували галицькі князі, польські королі, австрійський цісар, а тепер – 

тисячі містян та туристів. Тож запрошуємо і Вас! 

Впродовж автобусної екскурсії Ви не лише почуєте найцікавіші факти та легенди про це славне 

місто, а й ознайомитеся з архикатедральним собором Св. Юра, побуваєте у некрополі 

Личаківський цвинтар, оглянете місто з висоти пташиного польоту, піднявшись на оглядовий 

майданчик гори Високий замок.  

Пішохідна екскурсія охопить центральну історичну частину міста, що занесена до переліку 

світової спадщини ЮНЕСКО. Тут тісно переплетені історія та сучасність, факти та легенди, тут 

здійснюються мрії. Це місто надихає і закохує у себе кожного гостя. Перевіримо? 

 

Меденичі. В цьому селищі знаходиться зоопарк “Лімпопо”, який є одним із найкращих в Західній 

Україні. На даний час тут проживає більше 300 тварин, що представляють сотні різних видів 

світової фауни. Гостей зустрічають тигри, рись, пума, леопарди, леви, верблюди, лами, страуси, 

дикобрази, мавпи … 

 

Східниця. Всеукраїнський бальнеологічний курорт в мальовничих Карпатах, в якому відкрито 38 

джерел та 17 свердловин з мінеральними водами різного складу. 10 джерел відкриті для 

відвідувачів, найвідоміші з яких води типу “Нафтуся”, “Боржомі” та “Бейжа”. Щороку тисячі 

людей оздоровлюються чистим гірським повітрям та чудодійними водами, запрошуємо і Вас! 

 

Борислав. Колишня нафтова столиця Галичини, яку описував в своїх творах І.Франко, приваблює до себе 

тисячі паломників у церкву св. Анни (1902р.). Саме тут зберігаються понад дві тисячі мощів різних 

святих звезених з цілого світу і допомагають віруючим в їхніх проханнях і потребах. 

 

Трускавець. Трускавець – місто-парк, унікальний і найдавніший бальнеологічний курорт Європи, 

розташований у живописній передкарпатській долині. Містечко всесвітньовідоме своєю 

лікувальною мінеральною водою “Нафтуся”, яку можна дегустувати в центральному бюветі 

мінеральних вод. В гостей міста викликають захоплення чудові дерев’яні вілли, побудовані в 

закопанському стилі (ХІХ-ХХ ст.). 

 

SPA-центр. Запрошуємо Вас відпочити та відновити сили у SPA-центр готетю “Женева” санаторно-

курортного комплексу “Luxury Resort” (готелю “Женева”). Це один з найкращих SPA-центрів 
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країни, перебуваючи в якому можна подбати про власну красу та здоров’я і отримати масу 

задоволення. В цьому Вам допоможуть: 

- 11 басейнів (спортивний та дитячий басейни, внутрішнє джакузі, зовнішнє джакузі з 

мінеральною водою, 2 басейни з водою Мертвого моря, японське офуро, …); 

- 18 саун і бань (римські терми, турецький хамам, хамам стронг, руська баня, фінська сауна, 

санаріум, аромасауни, аромагроти, соляні гроти, кедрова, інфрачервона та дитяча сауни …). 

      

Скелі Довбуша — Бубнище. Ботаніко-геоморфологічний резерват “Скелі Довбуша” – пам’ятка 

природи державного значення, є групою високих скель площею100 га, які на фоні лісу й гір 

створюють невимовної краси гірські пейзажі. Вважається, що скелі використовувалися з 

давньоруських часів (ІХ-ХІІІ ст.) як наскельні фортеці та сторожові укріплення. 

       

Гошів.Відоме по всій Україні відпустове місце завдяки чудотворній іконі Божої Матері (1737р.), яка 

знаходиться в церкві Преображення (1842р.) Василіянського монастиря заснованого в 1570 р. на 

Ясній Горі в Карпатах. Всі бажаючі можуть піднятися на гору по Хресній дорозі. 

      

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 найекологічниших 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. 

      

 

* * * 
 

ВАРТІСТЬ екскурсії – 2250  грн./особа. 
У вартість ВХОДИТЬ: проживання (2 ночі), супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне обслуговування в 

туристичних об’єктах, транспортні послуги (під час автобусної екскурсії Львовом та у 2-й 3-й день 

туру), страхування на час подорожі. 
 
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: доїзд на 2-й та 3-й день від готелю до місця виїзду 

автобуса, доїзд на 2-й день від місця приїзду автобуса до готелю, вхідні квитки в туристичні об’єкти та 

харчування. 

 

Вартість вхідних квитків: 

- Личаківське кладовище - дорослі - 30 грн., студенти та діти - 20 грн., діти до 12 р. - 10 грн. 

- Вірменський собор — 3 грн. 

- Латинська катедра- 5грн. 

- Італійський дворик-10 грн. 

- Зоопарк: дорослі, студенти, пенсіонери - 80 грн., діти (від 5 до 15 років) – 50 грн., діти до 5 років – 

б/к. 

- SPA-центр готелю “Женева” (за 2 години перебування): загальний – 80 грн./особа, діти до 16р. – 60 

грн./особа. 
- Скелі Довбуша: 3 грн./особа; 
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- Карпатський трамвай: дорослі – 100 грн.; діти (від 6 до 14 років) – 50 грн., діти до 6 років (без додаткового 

місця) – б/к; 

 

Проживання:  

 

Харчування:  

Сніданок у 1-й день: перед виїздом на екскурсію можна випити філіжанку кавусі та з’їсти канапки чи 

поснідати в ресторанах чи кафе на головному залізничному вокзалі Львова; 

Обід у 1-й день і вечеря в 1-й день: пропонуємо Вам на Ваш смак, вибір і можливості скуштувати найкращі 

галицькі страви у львівських рестораціях та кафе, адже львівські кухарі вважалися одними з 

найкращих в усій австрійській імперії та сучасній Україні. 

Сніданок у 2-й день: відбувається у кафе “Львівський потяг”(на зразок «Пузата хата»), м. Львів, вул. 

Чернівецька. 

Обід у 2-й день: відбувається в ресторані с. Східниця. Пропоноване меню: грибна юшка, картопляне пюре, 

свинина тушкована з овочами, салат з квашеної капусти, хліб, компот. Вартість 85 грн./порція. 

Вечеря у 2-й день: кафе, ресторани,  кав’ярні  міста Львова на власний смак і вибір. 

Сніданок у 3-й день: відбувається у кафе “Львівський потяг” (на зразок «Пузата хата»), м. Львів, вул. 

Чернівецька. 

Обід у 3-й день: відбувається в кафе “Vigoda” та складається з наступного меню: салат з молодої 

капусти, грибна юшка, картопляне пюре, м'ясо по домашньому, узвар або чай, хліб. Вартість: 70 

грн./порція. 

Вечеря у 3-й день: кафе, ресторани,  кав’ярні  міста Львова на власний смак і вибір. 


