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Відпочинок у Львові на Різдво: Святвечір,  коляда, свято Пампуха, засніжені гори Карпати, пам'ятки 
давнини та святковий настрій в турі 

12 РІЗДВЯНИХ ІСТОРІЙ: ЛЬВІВ, КАРПАТИ І НЕ ЛИШЕ 
(3 дні/2ночі) 

 
План туру: 
1 день: приїзд до Львова, приємна зустріч з Вами на залізничному вокзалі (09:00) — автобусна 

екскурсія містом Львів: ми з Вами побачимо собор св. Юра, Личаківське кладовище, гору 
Високий замок і не лише — обід (14:00) — пішохідна екскурсія містом: площа Ринок,  
Майстерня Шоколаду, Копальня кави, Італійський дворик, Різдвяна ярмарка, Свято Пампуха, 
вільний час, трансфер до готелю, поселення після 21:30.  

2 день: сніданок і виїзд (08:00) — Урич (огляд наскельної фортеці) — Коростів (обід) — Захар Беркут 
(підйом на канатно-крісельною дорогою на г. Високий Верх) — Святвечір (вечеря з 12 
традиційних страв, Різдвяна коляда, трансфер до готелю).  

3 день: сніданок і виїзд (09:00, здача речей в камеру схову) — екскурсія трьома найвідомішими 
підземеллями Львова:  костел Єзуїтів, Преображенської та Домініканської церкви — обід — 
вільний час: фотографування, Вертеп, Різдвяний Дідух, Парад Звіздарів, смакування глінтвейну 
та найсмачнішої Львівської кави, трансфер до вокзалу о 22:00.  

 
Детальний опис екскурсійних об’єктів: 

 
Рідзво у Львові. Мабуть кожен мріє відвідати Львів у Різдвяний період. Різдво - це  одне з головних 

та найшанованіших свят нашого міста. Упродовж пішохідної екскурсії Ви ознайомитесь з 
найвизначнішими пам’ятками Львова та почуєте найцікавіші розповіді та легенди про славне 
місто Львів. Екскурсія проходитиме по центральній історичній частині міста, яка занесена до 
переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Автобусна екскурсія познайомить нас з трьома 
головними принадами Львова: собором св. Юра, Личаківським кладовищем  та горою Високий 
замок. По дорозі ми також побачимо приміщення колишнього парламенту Галичини, а зараз 
Університету, Львівську Політехніку, Шляхетське казино, район Стрийського парку. Ну, а у 
центрі міста розваг в цей час досхочу: Різдвяна ярмарка запропонує смаколики та напої, біля 
головної ялинки можна буде обрати майстер-класи до душі, інтерактивна Шопка біля Ратуші 
занурить Вас в театралізоване дійство — народження маленього Ісуса, і все це в супроводі 
різдвяної Коляди та параду Звіздарів, аромату львівської кави та глінвейнів. Незабутнє дійство! 

 
Урич-Тустань. Зимові Карпати зачаровують! Ми запрошуємо Вас відвідати  державний історико-

культурний заповідник “Тустань” – одне з найгарніших і наймальовничіших місць в Україні. Це 
гряда каменів-пісковиків у вигляді скель посеред Карпат, які утворилися 25 млн. років тому і 
створили мальовничий комплекс екзотичних форм і витворів. 

Тустань була важливим стратегічним пунктом і входила у єдину систему Карпатської лінії оборони 
південно-західних кордонів Київської Русі, а потім Галицько-Волинського князівства. У ІХ-ХІІІ 
ст. на скелях був оборонний комплекс, митниця і місто-фортеця, центральна частина 
укріплень займала 3 гектари. 

Не тільки в Україні, але і у всій Європі нема до цього часу збережених дерев’яних фортець Х-ХІІІ ст., 
що ставить Тустань в ряд унікальних пам’яток давньоруської архітектури домонгольського 
періоду. 

 
Волосянка. Комплекс «Захар Беркут». Щоб піднятися до хмар і побачити справжню красу 

карпатських гір, запрошуємо Вас проїхати канатно-крісельною дорогою на вершину Високий 
верх (1243м.). З оглядового майданчика відкривається чудова панорама Сколівських Бескидів, 
Ґорґанів та Полонинських Карпат. Саме цими стежками ходив відомий Захар Беркут, та за 
народними переказами, потопив могутнє монгольське військо.  
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Традиційний Святвечір. Приготування до Святої вечері розпочинаються ще з самого ранечку, кожна 

господиня клопочиться на кухні, адже сьогодні вона має приготувати 12 пісних страв та подати 
їх на стіл до сходу першої зорі, в цей день уся сім’я обходиться без сніданку та вечері, 
господар заносить до хати оберіг — різдвяного Дідуха, повечерявши усі чекають колядників. 
Ми ж з Вами теж поринемо у стародавню традицію: скуштуємо усіх страв, поколядуємо та 
почуємо найдревніші повір’я Навечір'я Різдва Христового.  

 
Екскурсія підземеллями Львова. Ми відвідаємо три найвідоміші підземелля: Домініканського 

монастиря, церкви Преображення та костелу Єзуїтів. Ми побачимо підземелля колишнього 
костелу Петра і Павла ордену єзуїтів, в які Ви потрапите через барокові ковані двері, оглянете 
рештки княжих мурів (ХІV ст.), фрески (1741-1742 р.), різьблений алебастровий саркофаг (ХVІІІ 
ст.). А от привид Чорного монаха, зможуть побачити лише найуважніші туристи.  

Також ми побуваємо у підземеллях церкви Преображення Господнього. Тут знаходяться найбільші 
за розмірами підземні зали із нині доступних підземель у Львові. На місці нинішньої церкви 
Преображення Господнього колись був костел ордену тринітаріїв, який займався викупом 
християн із неволі в ісламських країнах. За часів тринітаріїв тут відбувались поховання, які 
однак до сьогодні не збереглися. Зате можна побачити частини муру, на яких, згідно з 
легендою, лишили сліди своїх кігтів дикі звірі. 

І наостанок ми відвідаємо підземелля Домініканської церкви. Вчені припускають, що колись це був 
перший ярус княжого палацу Лева Даниловича. Тут ми побачимо келію монаха-аскета і зал 
катувань, а також дізнаємось про таємничі історії людей, пов'язаних із цим підземеллям. 

 
*** 

ВАРТІСТЬ туру: 2 495 грн./особа.  
 
Знижки для дітей: 
- Дітям до 3 років, при супроводі 2-х дорослих, без окремого місця в автобусі та при проживанні - 
безкоштовно; 
- Дітям від 3 до 12 років, знижка від загальної вартості туру - 350 грн. 
 
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, проживання (дві ночі), сніданок у 2-й і 3-й 
день (шведська лінія), супровід гіда-екскурсовода, Свята вечеря з 12 традиційних страв, екскурсійне 
обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі. 
 
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: обіди, вечеря у 2-ий день, вхідні квитки в 
туристичні об’єкти. 
 
Вартість вхідних квитків: 
- Личаківське кладовище: дорослий, пенсійний — 40 грн., студенти та діти — 30 грн.; 
- Вірменська церква: загальний квиток - 5  грн.; 
- Латинська катедра: загальний квиток 5 грн.; 
- Італійський дворик: дорослі - 10 грн., пенсіонери, студенти та учні - 5 грн.  
- підйом канатно-крісельною дорогою “Захар Беркут” на г. Високий Верх: загальний – 150 

грн./особа, діти до 12р. – 100 грн./особа, діти до 5р. – безкоштовно; 
- вхід на територію наскельної фортеці «Тустань» та музей «Історія Тустані»: загальний - 60 грн., 

студенти, школярі, пенсіонери - 30 грн. 
- підземелля костелу Єзуїтів: дорослий, пенсійний, студентський - 20 грн., діти та школярі 

безкоштовно; 
- підземелля Преображенської церкви: дорослі, студенти та школярі 5 грн.; 
- підземелля Домініканської церкви: дорослий, пенсійний - 25 грн., студенти та школярі 15 грн. 
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Проживання:  
відбувається в готелі в “Марс” с. Малехів (номери 2-х, 3- місні з вигодами). Деталі: 
http://marshotel.net/uk/  
УВАГА! Від готелю до центра міста 7 км, вартість таксі в межах 110 грн.  
 
Харчування:  
Обід в 1-й день — відбувається в кафе та ресторанах  м. Львова на Ваш смак і вибір.  
Вечеря в 1-й день — відбувається в кафе та ресторанах  м. Львова на Ваш смак і вибір.  
Сніданок в 2-й день — відбувається в ресторані готелю. Шведська лінія. Вартість входить в ціну туру. 
Обід в 2-й день — відбувається в кафе “ОК” в с. Коростів. Кожен приватно вибирає собі страви і 

розраховується. 
Свята Вечеря в 2-й день — пропоноване меню:  борщ з вушками, голубці пісні з грибною підливою, 

вареники з капустою, салат “Вінегрет”, гриби мариновані з цибулькою, оселедець з цибулькою, 
риба жарена, квашене асорті (капуста, огірки), кутя, пампушки, узвар, домашнє вино, хліб. 
Вартість входить в ціну туру. 

Сніданок в 3-й день — відбувається в ресторані готелю. Шведська лінія. Вартість входить в ціну туру. 
Обід в 3-й день —  відбувається в кафе та ресторанах  м. Львова на Ваш смак і вибір.  
 
 
 


