Новорічна дефіляда. Новий рік у Львові
Львів - Карпати - Дрогобич - Борислав - Трускавець

Даты тура: 30.12 - 4.01, 4 дні / 6 туроднів
Розмiщення
Готель "Едем" 3*. Центр
Один з найкращих готелів Львова, розташований в центральній частині міста, у безпосередній
близькості з собором Святого Юра, 800 м. до центру міста. Кожен з номерів містить LCDтелевізор, телефон, сейф, міні-бар, фен, безкоштовний Wi-Fi інтернет, ванну кімнату з усіма
зручностями. На першому поверсі готелю розміщується затишний ресторан.

Готель "Арт Модерн" 3+*. Центр
Сучасний готель, що знаходиться у центрі Львова на проспекті Шевченка. В номерах усіх
категорій: односпальні чи двоспальні ліжка, м'яка частина (гостьовий куток), шафа, сейф, міні
бар, телевізор, робочий стіл, тапочки, фен, ванна кімната, косметичні засоби, кондиціонер та
телефон,
безкоштовний
wі-fі.
Стандарти - 2-місні з двоспальним ліжком, 18 кв.м., вікна виходять у двір, додаткове місце не
передбачене.
Комфорти - 2-місні, 3-місні (з диваном), від 32 кв.м. Додаткове місце для дітей - євророзкладушка.
Вікна
виходять
на
центральний
проспект
Шевченка
або
у
двір.
Сніданки – шведська лінія у ресторані «Грушевський» з 8:00 до 10:00.

Готель "Рейкарц Дворжец" 3*. Центр
Готель всесвітньо відомої мережі "Рейкарц", розташований близько до центру міста (всього
20хв. пішки) з оновленим номерним фондом.

Экскурсионная программа
1 день 30.12 Виїзд з Харкова поїздом № 63 о 21-30
2 день 31.12 Прибуття до Львова в 13-39. Зустріч групи на вокзалі. Обід в затишному
ресторанчику.
Екскурсія “Серце Львова”: пізнаємо Львів з його серця – площі Ринок, на якій розмістилися
Ратуша та 44 будинків зі своєю історією.
Трансфер до готелю, поселення. Підготовка до святкування Нового Року.
Пропонуємо новорічні банкети у рестораціях Львова (ціни уточнюються)
Трансфер до готелю, поселення. Підготовка до святкування Нового Року.
Пропонуємо новорічні банкети у рестораціях Львова:
1. Ресторан "Панська чарка" - 1480 грн./чол, (дiтям до 12 лет - 740 грн.)
2. Ресторан "Грушевський" - 2500 грн/чол. (нижній зал); 3000 грн/чол. (верхній зал), (дiтям до 12
лет - знижка 500 грн.)
3 день 01.01 З НОВИМ 2017 РОКОМ!
Пізній сніданок. Зустріч з екскурсоводом у центрі міста.
Пішохідна екскурсія «Середньовічний Львів»: огляд найцікавіших пам'яток - старовинних
будівель, соборів, парків, фортифікаційних споруд тощо. Прохід унікальною середньовічною
частиною міста, занесеною до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Латинська катедра,
каплиця Боїмів, дзвіниця Корнякта, Домініканський собор, Бернардинський дворик... Відвідини
неповторних куточків давнього Львова – Латинський, Вірменський та Єврейські квартали...
Львівські легенди, байки та історичні курйози.

Екскурсія “"Львівський оперний театр"” - перлина та окраса міста, яка є однією з найгарніших
споруд Європи. Ви оглянете інтер’єри Опери, побачите глядацьку залу у формі ліри з балконами,
декорованими ліпниною та позолотою, плафон з алегоричними жіночими зображеннями,
венеціанські дзеркала, якими декороване «дзеркальне» фойє.

Вільний час. Факультативно пропонуємо*:
- пішохідна екскурсія-дегустація «Львів, пиво і батяри»* (250грн з особи)
Історія львівського броварства, процесс виробництва пива, його види…Чому популяризували
горілку та вино, і що варили єзуїти, як любов до пива у Львові породила кохання до жінки…

Почуєте розповіді про легендарних львівських хуліганів та гульвіс - «батярів», а також
познайомитесь з п’ятьма скульптурами батяриків і “головним” львівським Броварем… Ви
дізнаєтесь про найвідоміші львівські кнайпи, де колись смакували хмільний трунок, а також про
сучасні паби, де можна скуштувати доброго пива. Екскурсія по міні-пивзаводу. Справжнє
Живе Пиво існує тільки 20 хвилин після того, як його дістали з підвалу! І, звичайно ж, – дегустація
хмільних напоїв!
- дегустація оригінальних Львівських настоянок* (150грн з особи). За приємною розповіддю
дізнаєтесь про давні способи виробництва настоянок, а також розпробуєте 8 ексклюзивних
настоянок власного виробництва: калганівка, вишнівка, хренівка, медовуха, цитрусівка, грушівка,
горіхова. Закуска додається!
Час на відпочинок. За бажанням відвідання катка та Новорічної ярмарки у центрі міста, де
зможете зігрітися гарячим вином та скуштувати львівські пампушки. Вільний час.
Факультативна вечірня екскурсія «Нічна Варта Львова»* (250грн з особи):
Якщо випадково вночі не спатиметься, визирніть у вікно і побачите людей з ліхтарями. Не
лякайтесь! Це помічники бургомістра – вони просто бережуть Ваш сон…Коли під вечір у Львові
западає морок, а в темних закутках починають ворушитись таємниці, на вулиці, в оточенні вірних
помічників, виходить нічний бургомістр – пан Шлюссель. Він слідкує за спокоєм мешканців та
вишукує порушників, що живуть на темному боці місяця. Несподівані зустрічі, моторошні легенди,
привиди, таємні обряди – все це чекає на Вас під час нічної мандрівки.
4 день 02.01 Сніданок. Вільний день.
Факультативно пропонуємо*:
- виїзд в Карпати на гірськолижний комплекс Плай* для катання на лижах, санках (400 грн з
особи + підйомники та прокат). «Плай» - сучасний гірськолижний комплекс зі сніговими пушками,
де катання гарантоване за будь-якої погоди. А також для тих, хто хоче відпочити, діють басейни,
джакузі та водні розваги. www.skiplai.com.ua.

- SPA-тур в Карпати: Дрогобич-Борислав-Трускавець* (300грн з особи + 130/90 грн SPAцентр):
Дрогобич. Площа ринок з ратушею, собор Св. Трійці, костел Св. Варфоломія, відвідання
дерев’яної бойківської церкви святого Юра (XV ст.), яка занесена в список ЮНЕСКО.
Відвідування соляної жупи (XII ст) - найстаршого діючого підприємства України. І, звичайно,
вулиці та площі, які пов’язані з «українським Каменярем» Іваном Франком та «галицьким
Кафкою» Бруно Шульцем.
Борислав - колишня нафтова столиця Галичини, яку описував в своїх творах І.Франко. Саме тут,
у церкві Св Анни, зберігаються понад дві тисячі мощів різних святих, звезених з цілого світу
Трускавець – місто-парк, унікальний і найдавніший бальнеологічний курорт Європи. Містечко
всесвітньовідоме своєю лікувальною мінеральною водою “Нафтуся”, яку можна дегустувати в
центральному бюветі мінеральних вод.
Запрошуємо Вас відпочити та відновити сили у “Royal SPA & Wellness центр”* санаторнокурортного комплексу “Luxury Resort” (готелю “Женева”). Це один з найкращих SPA-центрів
країни: 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) та інші розваги.
- екскурсія «Містика і підземелля міста Львова»* (90 грн з особи з вхідними квитками)
Як і кожне середньовічне місто, Львів овіяний міфами і легендами. Розповіді про привидів,
алхіміків, вампірів... Ви почуєте легенди львівської Опери, відкриєте таємницю річки Полтва,

дізнаєтесь хто блукає коридорами Ратуші та що заховали львів’яни у штучному пагорбі Високого
Замку… Ви дізнаєтесь про таємниці підземель костелу ордену Єзуїтів, аптеки-музею та деяких
середньовічних кам"яниць стародавнього Львова. .
- пішохідна екскурсія «Львів з ароматом кави»* (150грн.). Екскурсія з дегустацією кави!
Відкрийте своє серце і всі п'ять відчуттів з кавою! Ви відправитесь на зустріч емоціям у
«Львівській шахті кави»! Ви дізнаєтеся про походження кави - легенди і історії, її сорти і обробку,
способи заварювання і кавові традиції. І, звичайно ж, дегустації запашної кави!

5 день 03.01 Сніданок. Виселення з готелю.
Оглядова автобусна екскурсія по Львову.
Прекрасна нагода ознайомитися з історичними пам’ятками та багатством міста: неоготична
церква Св.Єлизавети з найвищими шпилями міста, комплекс університету «Львівська
Політехніка», архікатедральний собор Св. Юри з найстарішим дзвоном в Україні, перший в
Україні вищий навчальний заклад - Львівський Університет (будівля колишнього Галицького
сейму); Шляхетське казино – місце, де влаштовували шикарні бали та шукали наречених.
Відвідування музею під відкритим небом –Личаківського кладовища. Огляд панорами міста
з Високого Замку – місця зародження Львова.

Вільний час. Можливість відвідати музеї Львова: тронний зал Яна Собеського, Етнографічний
музей, музей Пінзеля, Майстерня шоколаду тощо.
Трансфер на вокзал.
Відправлення у Харків поїздом № 132 о 18-16
6 день 04.01 Прибуття у Харків о 13-55

Вартість на людину в грн.
турпакет/готель
готель "Advenus"
місць нема
апартготель "Під Святим
Духом "
місць нема
готель "Арт Модерн",
номери стандарт
місць нема

з
з
без
залізничним залізничним
залізничного
проїздом
проїздом
проїзду
(плацкарта)
(купе)
3050

3650

знижка на
додатковому
місці

доплата за
1-місне
розміщення

4150

-

1200
2000

3000

3450

4050

4550

650
(дітям до 14
років)

4550

5150

5650

-

готель "Арт Модерн",
номери комфорт

5500

6150

6600

готель "Едем"

4850

5450

5950

2000 !!!
(дітям до 14
років)
1500

4000
2500

готель "Рейкарц
Двожец", номери
стандарт
Новорічна вечеря
обов’язкова – 1700 грн
дорослі/ 850грн дитина

4050

4650

5150

1000

-

Діти до 5 років без місця - 650 грн за тур
Діти до 12 років на основному місці - знижка 200 грн.

У вартiсть включено:


Залізничниій проїзд,



харчування по програмі,



проживання в готелі обраної категорії (номери зі зручностями),



транспортне обслуговування по програмі,



екскурсійне обслуговування по програмі,



вхідні квитки по запланованій програмі,



страхування,



супровід групи представником туроператора.

Примітки:





Просимо бронювати місця та оплачувати тур заздалегідь.
Туроператор залишає за собою право змінювати програму та послідовність екскурсій без зміни
кількості послуг.
Для групових замовників можливо спланувати тур у будь-які дні. Ціна залежить від узгодженої
програми, готелю, кількості осіб у групі.
Дегустації, факультативні заходи, гірськолижне спорядження і підйомники, новорічний банкет
сплачуються додатково.




Факультативні екскурсії відбудуться за умови наявності групи не менше 15 осіб.
Увага! Факультативні ескурсії та банкет просимо замовляти при бронюванні туру!



У зв'язку з можливими змінами у розкладі залізниці маршрут, номер поїзда та час переміщення
можуть бути змінені .
У зв'язку з обмеженою кількістю залізничних квитків купейний проїзд може бути замінений на
плацкартний з компенсацією різниці вартості квитків.
Вартість туру та новорічного банкету можуть змінитись у випадку суттєвої зміни ситуації в країні,
вартість оплаченого туру та новорічного банкету залишається без змін.




з усіх питаннь звертайтесь до менеджерів
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

