Туристична компанія ТзОВ «ЧУДО ТУР» | Україна, м.Львів,
Пл. Ринок, 7 | www.chudotour.com.ua
Розрах. рахунок: 2600730103 у ВАТ АКБ «Львів»,
МФО 325268, ЄДРПОУ 36119332
Комерційна пропозиція
Для групи студентів (за три дні 1559грн.)
Туристична компанія «Чудо Тур» (Ліцензія АВ 467352 на турагентську діяльність)
рада запропонувати Вам програму перебування у дивовижному Львові та оглянути
стародавні замки Львівщини.
День 1.
Зустріч на вокзалі та трансфер до готелю, поселення.
Сніданок.
Екскурсія Чудо бусом (Пр. Свободи (Оперний театр) → вул. Торгова → вул. Підвальна →
вул. Винниченка → вул. М.Кривоноса → вул. Винниченка → вул. Лисенка → вул. М.
Заньковецької → вул. Мечникова → вул. К. Левицького → вул. Дніпровська → вул. Зелена
→ вул. Шота Руставелі → вул. Стрийська → вул. Героїв Майдану → вул. Коперника →
вул.С. Бандери → вул. Митрополита Андрея → вул. Шептицьких → вул. Городоцька → вул.
Чернівецька → пл. Двірцева (Головний вокзал) → вул. Чернівецька → вул. Городоцька →
вул. Шевченка → вул. Клепарівська → вул. Єрошенка → вул. Джерельна → вул. Під Дубом
→ пр. Чорновола → пр. Свободи (Оперний театр).
Самостійне сходження на гору Високий замок. (Парк «Високий замок» розташований на
Замковій (Княжій) горі і є найулюбленішим місцем для романтичних прогулянок львів'ян та
гостей міста. Саме з цією горою пов'язана перша згадка про Львів в історичних літописах
1256 року. Парк складається з двох терас: нижньої та верхньої. На нижній терасі прокладено
безліч паркових алей, а на верхній терасі знаходиться оглядовий майданчик, з якого можна
помилуватись найкрасивішими краєвидами міста)
Обід.
Піша екскурсія з Чудо гідом (Авторські екскурсії на вибір) або майстер-класи
Екскурсія Вечірній Львів Чудо поїздом (Маршрут: Ратуша → Порохова вежа → площа
Старий ринок → Церква святого Миколая (найстаріша церква Львова) → Оперний театр →
Будинок вчених → Університет → Головна пошта → палац Потоцьких → Аптека Міколяша
→ пам'ятник Міцкевичу → готель Жорж → пам'ятник королю Данилу → Латинський собор
→ площа Ринок).
Вільний час. Прогулянка вечірнім містом.
День 2.

Сніданок. Виселення.
Екскурсія замками «Львівська золота підкова» (цілий день з обідом). (Маршрут екскурсії
пропонує подорож в світ середньовіччя, епоху замків та храмів. Вони й досі зачаровують
своєю величчю, захоплюють багатою історією та вражають неповторною красою. Ви
відвідаєте Золочівський, Олеський та Підгорецький замки).
Приїзд у готель.
День 3.
Сніданок.
Відвідини Шевченківського гаю (екскурсія, майстер-клас на вибір, перекус). (У музеї
створено ряд мікросіл із 15-20 архітектурних об'єктів. У житлових та господарських будівлях
експонуються предмети домашнього вжитку, одяг, інструменти ремесла, знаряддя сільського
господарства, транспортні засоби. Всі ці предмети відображають реальне життя українців у XVIII-XX
ст.)

Обід у Криївці
Тематична екскурсія (на вибір) з Ільком Лемком (Легенди старого Львова, Львів — місто
кохання, Львів — за бабці Австрії, Львів — багатонаціональний)
Вільний час. Прогулянка містом.
Трансфер на вокзал.

*Вартість туру залежить від вибору номера для проживання і вибору варіанту туру та може
коригуватися при зміні цін у закладах харчування чи музеях. Тому називається при
переговорах. У вартість туру входить: Проживання (2 ночі), трансфер (ж/д вокзал – готель,
по місту), 4 екскурсії (пішохідна, автобусна, потягом), одноденна екскурсія замками, вхідні
квитки, супровід гіда-екскурсовода
Пропонуємо проживання у готелі або проживання за власним вибором групи. Екотель
(www.hotel-ekotel.lviv.ua). Ціна в залежності від номера з однієї особи від 100 до 200 грн/ніч,
або в готелі Северин http://hostelseverynlv.com/ua з однієї особи від 130 до 160 грн/ніч, або в
готелі-хостелі «Вітан» http://vitan-hotel.com.ua/ua/ з однієї особи від 120 грн/ніч.
Пропонуємо заклади для харчування або харчування за власним вибором групи. Ресторан
швидкої їжі «Пузата хата» (пр. Шевченка, 10), ресторан Старгород, ресторан Зеник. Пиво з
Дерунами
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачується: харчування.
Не входить до вартості туру сума за добирання до Львова та назад, яку Ви оплачуєте
самостійно.

Гарантією або завдатком буде достатньо надати копії квитків до Львова та назад.

Детальніше звертайтеся за телефонами:
(050) 848 26 58 або (067) 115 90 69 Ярина

З повагою, ТзОВ «Чудо Тур»
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Комерційна пропозиція
Для групи студентів (за три дні 1559грн.)
Туристична компанія «Чудо Тур» (Ліцензія АВ 467352 на турагентську діяльність)
рада запропонувати Вам програму перебування у Львові*.
День 1.
Зустріч на вокзалі та трансфер до готелю, поселення.
Сніданок.
Екскурсія Чудо бусом (Пр. Свободи (Оперний театр) → вул. Торгова → вул. Підвальна →
вул. Винниченка → вул. М.Кривоноса → вул. Винниченка → вул. Лисенка → вул. М.

Заньковецької → вул. Личаківська → вул. Мечникова → вул. К. Левицького → вул.
Дніпровська → вул. Зелена → вул. Шота Руставелі → вул. Стрийська → вул. Героїв
Майдану → вул. Коперника → вул.С. Бандери → вул. Митрополита Андрея → вул.
Шептицьких → вул. Городоцька → вул. Чернівецька → пл. Двірцева (Головний вокзал) →
вул. Чернівецька → вул. Городоцька → вул. Шевченка → вул. Клепарівська → вул.
Єрошенка → вул. Джерельна → вул. Під Дубом → пр. Чорновола → пр. Свободи (Оперний
театр).
Сходження на гору Високий замок.
Обід .
Тематична екскурсія (на вибір). Піша екскурсія з Чудо гідом (Авторські екскурсії) або
Солодкий майстер-клас від Львівської майстерні пряників “Юрашки” або екскурсія на
пивоварню
Вільний час.
Екскурсія Вечірній Львів Чудо поїздом (Маршрут: Ратуша → Порохова вежа → площа
Старий ринок → Церква святого Миколая (найстаріша церква Львова) → Оперний театр →
Будинок вчених → Університет → Головна пошта → палац Потоцьких → Аптека Міколяша
→ пам'ятник Міцкевичу → готель Жорж -→ пам'ятник королю Данилу → Латинський собор
- площа Ринок).
День 2.
Сніданок.
Екскурсія замками «Львівська золота підкова» (цілий день з обідом). (Екскурсія охоплює
3 замки Львівської області: замок 14-17 ст. в м. Олесько, замок 17 ст. в с. Підгірці, замок
17 ст. у м. Золочів).
Приїзд у готель.
День 3.
Сніданок.
Відвідини Шевченківського гаю (екскурсія в Гаю, майстер-клас на вибір, перекус).
Обід у Криївці
Тематична екскурсія (на вибір) з Ільком Лемком (Легенди старого Львова, Львів — місто
кохання, Львів — за бабці Австрії, Львів — багатонаціональний)
Вільний час. Прогулянка містом.
Трансфер на вокзал.

*Вартість туру залежить від вибору номера для проживання і вибору варіанту туру та може
коригуватися при зміні цін у закладах харчування чи музеях. Тому називається при
переговорах. У вартість туру входить: Проживання (2 ночі), трансфер (ж/д вокзал – готель,

по місту), харчування - 3 сніданки, 2 обіди, 5 екскурсіїй (пішохідна, автобусна, потягом),
вхідні квитки.
Пропонуємо проживання у готелі Екотель (www.hotel-ekotel.lviv.ua). Ціна в залежності від
номера з однієї особи від 100 до 200 грн/ніч, або в готелі Северин
http://hostelseverynlv.com/ua з однієї особи від 130 до 160 грн/ніч, або в готелі-хостелі «Вітан»
http://vitan-hotel.com.ua/ua/ з однієї особи від 120 грн/ніч
Не входить до вартості туру сума за добирання до Львова та назад, яку Ви оплачуєте
самостійно.
З повагою,
ТзОВ «Чудо Тур» ___________________________

