екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Всесвітньовідомий тунель кохання в Клевані, грандіозний тараканівський форт і нездоланний
волинський замок

ТАРАКАНІВ, ДУБНО ТА ТУНЕЛЬ КОХАННЯ
(1 день)
1 день: виїзд зі Львова (08:00) – Тараканів (огляд форту, обід) – Дубно (екскурсія по замку) – Клевань
(екскурсія тунелем кохання) – Львів (повернення до 22:00).
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
Тараканів. У 1885-1890рр. австро-угорського кордону російською царською армією був збудований
величезний оборонний тараканівський форт, який пережив дві світові війни але і досі вражає
своїми розмірами. Три поверхи споруди є над землею, а три під землею, збереглися залишки
казарм, переходів, тунелів, які викликають захоплення в багатьох поколінь туристів.
Дубно. Це давнє волинське місто має 29 визначних пам’яток архітектури, які належать до
Дубенського історико-культурного заповідника. Але найвизначнішою окрасою міста є
нездоланий Дубненський замок (1492р.), який складається з оборонних валів і бастіонів,
палаців Острозьких (XVI ст.) та Любомирських (XVIІІ ст.).
Клевань. Тут знаходиться всесвітньовідомий «тунель кохання», який є ботанічним феноменом, що
утворений заростями дерев і кущів навколо вузькоколійної залізниці. Завдяки своїй
мальовничості він приваблює до себе туристів, особливо закоханих пар з цілого світу.
***
ВАРТІСТЬ туру: 495 грн./особа.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне
обслуговування в музеях, страхування на час подорожі.
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ і додатково оплачуються: харчування та вхідні квитки в туристичні об’єкти.
Вартість вхідних квитків:
- Тараканівський форт: загальний, пенсійний, студентський, учнівський – 25 грн./особа;
- Дубненський замок: загальний, пенсійний – 10 грн./особа, студентський, учнівський – 6
грн./особа.
- Тунель кохання: загальний – 5 грн./особа.
Харчування: обід – відбувається в ресторані “Гостинна Піч”, с. Панталія. Меню: бульйон з буциками,
картопляне пюре, куряча відбивна, салат з буряка, хліб, компот. Вартість: 100 грн.
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