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Феномен міста Львова
(2дні/1 ніч)

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 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. Вдалим знайомством із містом стане
візит у Будинок вчених -у минулому шляхетне казино - один з найбільш вишуканих
дворянських інтер’єрів Львова та місце зйомок багатьох відомих фільмів. Тут ідеальні місця
для чудової фото сесії. Вашій увазі буде представлено дубові дерев’яні сходи, що
піднімаються на другий поверх, фонтан з якого лилося шампанське, автентичні мармурові
каміни, зал із розсувними стінами та багато інших цікавих деталей...
Трансфер в хостел. Поселення згідно з правилами хостелу з 14:00/або ж по
домовленості.
Сніданок в кафе в центрі міста

Після сніданку 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.
Обід в кафе в центрі міста (комплексний: перша, друга страва, салатик, чай/компот)
У вільний час пропонуємо:
 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 — 5 грн. з дитини, 10 грн. з дорослої особи. Екскурсійний квиток для
групи — від 25 до 40грн).
 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 — 20грн, студенти — 25грн, діти до 16років — 20грн
Вечеря в кафе в центрі міста

День 2
Сніданок. Звільнення номерів.
Речі можна залишити в адміністратора хостелу/готелю або в камері зберігання вокзалу.
Після сніданку для Вас буде організована пішохідна екскурсія “ Львів за бабці
Австрії ”. Ця екскурсія є ідеальною для того, щоб продовжити знайомство з містом,
розпочате під час екскурсії центральною частиною Львова. Під час неї Ви відвідаєте ті
перлини львівської архітектури, які знаходяться трошки далі від центру, але також
заслуговують на Вашу увагу, бо є невід'ємною частиною душі міста. Екскурсія проходить по
престижних дільницях Львова, збудованих переважно в XIX ст. на початку XX ст., коли
Галичина була в складі Австро-Угорської імперії. Львів в той час дуже стрімко розвивався,
тут знаходилися різноманітні архітектурні школи, які залишили по собі чудову архітектуру.
Це насамперед , так званий район Уолл-Стріт, тобто дільниця банків, імпозантних будівель,
серед них особливо виділяється помпезна будівля Галицького сейму, в якій знаходиться
головний корпус Національного університету ім. І. Франка. Поруч розбитий парк, який є
найстарішим комунальним парком у Європі. Досі в ньому збережені гасові ліхтарі, якими
освітлювали місто ще в середині ХІХ століття. Під час цієї екскурсії Ви побачите
Львівський театр опери та балету, найстаріший готель в Україні, перший львівський
хмарочос, вулицю, на якій колись утворювалась знаменита Львівська Полтва, побуваєте у
палаці родини Потоцьких , де відбувалися зйомки фільму "Д'артаньян і три мушкетери" та де

нині
міститься
збірка
живопису
Львівської
картинної
галереї.
В екскурсії також огляд сакральних пам’яток – неготичного костелу св. Єлизавети з
найвищою дзвіницею Львова та костелу Марії Магдалини, де знаходиться найкращий в
Східній Європі – орган.
Обід в кафе в центрі міста
А після обіду запрошуємо на КВЕСТ!!!

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: 2години.

Інформація про квести: www.lvivhotel.com/quest
Всі квест - екскурсії школярі проходять за цією адресою: https://lviv.look.city/
Вечеря в кафе в центрі міста
Трансфер на вокзал.

Вартість туру, з особи в грн.
Проживання

20 + 2 безкоштовно
810 грн/особа

Хостели в центрі міста
проживання у 2х, 3х, 4х, 6ти та 8ми місних
номерах

25 + 2 безкоштовно
760 грн/особа
30 + 2 безкоштовно
735 грн/особа

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

