Зимові вакації у Львові
Львів - Олесько - Підгірці - Золочів

Даты тура: 02.01 - 06.01, 3 дні / 5 туроднів
Апартаменти «Під Св.Духом» 3*. Центр
Сучасні апартаменти в старовинному австрійському будинку в самому центрі міста. Зручні
номери з двома 1-спальними ліжками, які зручно поєднуються.
У кожному номері: праска, робочий стіл, приладдя для прасування одягу, вітальня/м'який куток,
ванна/душ, туалет, фен, тапочки, кабельне телебачення, міні-кухня (холодильник, мікрохвильова
піч, електрочайник, набір посуду), безкоштовний Wi-Fi. Додаткове ліжко – диван. Вікна виходять
на центральний проспект Шевченка або у двір. До площі Ринок -600м.
Сніданки – шведська лінія у ресторані «Грушевський» з 8:00 до 10:00.

Готель "Арт Модерн" 4*. Центр
Сучасний готель, що знаходиться у центрі Львова на проспекті Шевченка. Номери 2-місні, від 18
кв.м. Додаткове місце - євророзкладушка. Вікна виходять на центральний проспект Шевченка
або у двір.
В номерах: 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.
Сніданки – шведська лінія у ресторані «Грушевський» з 8:00 до 10:00.

Экскурсионная программа.
1 день

02.01 Виїзд з Харкова поїздом № 111 о 19-40

2 день 03.01 Прибуття до Львова. Зустріч групи на вокзалі, трансфер в готель. Поселення.
Обід в затишному ресторанчику.
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.

Факультативно пропонується дегустація оригінальних Львівських настоянок* (150 грн 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!

3 день 04.01 Сніданок.
Заміська екскурсія «Замки Львівщини": Олеський замок – фортеця XIV ст, в якому
народився польський король Ян Собеський, Підгорецький замок-палаццо XVI ст., система
бастіонів та китайський палац у Золочеві.

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»* (250 грн 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 05.01 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 розкішні бали та шукали наречених.
Відвідування музею під відкритим небом – Личаківського кладовища. Огляд панорами міста
з Високого Замку – місця зародження Львова.

Факультативна пішохідна екскурсія «Львів з ароматом кави»* (150 грн.). Екскурсія з
дегустацією кави! Відкрийте своє серце і всі п'ять відчуттів з кавою! Ви відправитесь назустріч
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!

Вільний час. Можливість відвідати музеї Львова: тронний зал Яна Собеського, Етнографічний
музей, музей Пінзеля, Майстерня шоколаду тощо.
Трансфер на вокзал.
Відправлення у Харків поїздом № 112 о 16-38
5 день 06.01 Прибуття у Харків о 12-21

Стоимость на человека в грн.
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апартготель "Під
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2600
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650

готель "Арт Модерн"

3200

3800

4300

700

650

Діти до 5 років без місця - 500 грн за тур
Діти до 12 років на основному місці - знижка 150 грн.

В стоимость 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.

Примечания










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 сплачуються
додатково.
Факультативні екскурсії відбудуться за умови наявності групи не менше 15 осіб.
Увага! Факультативні ескурсії 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 залишається без змін.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

