екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Високі гори Бескиди, гірські ріки та потоки, незаймана природа, чисте повітря,
кличуть Вас з друзями в одноденну автобусну мандрівку

КАРПАТИ НА 1 ДЕНЬ
План туру: виїзд зі Львова (08:00) – Урич (огляд музею і наскельної фортеці) – Коростів (обід) –
Волосянка “Захар Беркут” (підйом на гору Високий верх канатно-крісельною дорогою) –
Кам’янка (огляд водоспаду) – Львів (повернення о 22:00).
На Вас чекають:
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.
Кам’янецький водоспад. Кам’янецький водоспад – диво природи, це каскад водоспадів висотою 7
метрів, який знаходиться в Національному природному парку “Сколівські Бескиди”.
Вважається, що якщо дівчина зранку скупається у водоспаді, то протягом року вдало вийде
заміж.
Урич-Тустань. 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 Королівства Русі. 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.
***
ВАРТІСТЬ екскурсії 395 грн./особа, для будь якої кількості осіб в складі збірної групи.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне
обслуговування в музеях та національних парках, страхування на час подорожі.
Додатково оплачуються: вхідні квитки в музеї, національні парки та харчування.
Вартість вхідних квитків:
- підйом канатно-крісельною дорогою “Захар Беркут” на г. Високий Верх: загальний – 150
грн./особа, діти до 12р. – 100 грн./особа, діти до 5р. – безкоштовно;
- водоспад Кам’янка Національного парку «Сколівські Бескиди»: загальний, пенсійний, студентський
– 10 грн., школярі – 5 грн.;
- вхід на територію наскельної фортеці «Тустань» та музей «історія Тустані»: загальний – 60 грн.,
студенти, школярі, пенсіонери – 30 грн.
Харчуванн: обід відбудеться в кафе “ОК” в с. Коростів. Кожен приватно вибирає собі страви і
розраховується.
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