екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Аеродром “Jagellon”, криївка в Басівці, галерея “Жива історія”, дегустація вин та сирів, феєрія
Городка, чекають на Вас під час одноденної автобусної мандрівки

З ГАРБУЗОВОГО РАЮ У ФАКЕЛЬННЙ ГОРОДОК
(1 день)
План туру: виїзд зі Львова (08:00) – Басівка (пішохідний перехід по лісі до музею-криївки) –
Конопниця (військово-історична екскурсія “Жива історія”) – Черляни (огляд аеродрому
“Ягеллон” та обід) – Мильчиці (екскурсія та дегустація на сироварні “З гарбузового раю”) – Угри
(дегустація вин) – Городок (факельна екскурсія по місту) – Львів (повернення о 21:30).
Детальний опис екскурсійних об’єктів:
Басівка. Неподалік від Львова у славному Басівському лісі, знаходиться одна з найкращих криївок в
Україні. На основі двох бліндажів, які залишилися після Першої світової та українсько-польської
баталій воїни УПА створили підпільну друкарню, де зараз є музей-криївка. Саме на цю криївку,
в якій перебувало три повстанці, напали 16 серпня 1955 року енкаведисти – це був один з
останніх боїв УПА на Львівщині. Відновлена підземна споруда складається з двох основних
приміщень, які з’єднані 30-ти метровим тунелем. За свою історію це місце стало об’єктом
зйомок багатьох кінофільмів, тому запрошуємо всіх прогулятися по чудовому лісі та дізнатися
про історію нашого краю.
Конопниця. Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” створило унікальну військову історичну
екскурсію “Жива історія” – це інтерактивний музей, в якому є понад 500 оригінальних
експонатів знайдених на розкопках, 18 одиниць цивільної та військової техніки, що знімалися в
багатьох фільмах. Тут можна дізнатися та реально доторкнутися до об’єктів, що презентують
Першу та Другу світові війни, часи УПА та сучасну московсько-українську війну, а розповість про
це друг “Яр”. Всі бажаючі можуть одягнути відтворений одяг тих часів, потримати в руках зброю
та навіть за бажанням поїздити на ретро-автомобілях.
Черляни. Стратегічний в минулому аеродром “Черляни”, на якому базувалися винищувальні та
бомбардувальні авіаційні полки, після довгого запустіння відновився у новому амплуа як
аеродром “Jagellon”. Зараз це перший в Україні Центр повітряного дозвілля, який є новим
надсучасним аеродромом, де є Школа пілотів, парашутний клуб та здійснюються навчальноознайомчі польоти. Запрошуємо оглянути цей авіасалон під відритим небом, щоб ознайомитися
із його історією, побачити ангари та сфотографуватися на фоні повітряних суден.
Мильчиці. Надзвичайно атмосферне місце, яке створили стоматолог Ігор Рева та піаністка Соломія
Братах, що вирішили переселитися з міської суєти Львова поближче до природи. У
мальовничому селі Мильчиці вони відреставрували стару австрійську школу і в ній заснували
сироварню “З гарбузового раю”. В асортименті закладу є десять видів авторських сирів, а також
джеми, сиропи та соуси місцевого виробництва, які варяться без використання жодних хімічних
добавок. Щасливі господарі із великим задоволенням покажуть та розкажуть як
виготовляється, дозріває та зберігається сир, а також проведуть дегустацію, щоб всі бажаючі
особисто могли посмакувати та насолодитися цими вишуканими продуктами.
Угри. У це важко повірити але неподалік від Львова є винарня “Друзі” (“Friend’s Winery”), де ростуть
європейські сорти винограду, з яких виготовляють чудове вино, яке не поступається за
смаковими властивостями закарпатським чи одеським аналогам. На вибагливих винолюбів
чекають червоні, рожеві та білі вина сортів Алігоре, Ріслінг, Шардоне, Мерло, Сапераві,
Одеський чорний і навіть місцевий Дублянський.
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Городок. Запрошуємо на факельну екскурсію одним із найдавніших і найгарніших міст Львівщини, в
улюблене місце відпочинку польського короля Владислава ІІ Ягайла – славний Городок. Місто,
оточене мальовничою рікою Верещицею, запрошує побачити у світлі факелів один з
найстаріших костелів України – костел Воздвиження Чесного Хреста (XV ст.), церкву
Благовіщеня Пречистої Діви Марії (1633р.) та комплекс францисканського монастиря (XV ст.), в
мурах якого за переказами поховане серце Ягайла.

***
ВАРТІСТЬ туру: 345 грн.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне
обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі.
У вартість НЕ ВХОДЯТЬ: вхідні квитки в туристичні об’єкти та харчування.
Вартість вхідних квитків:
- музей-криївка у Басівці: добровільна пожертва;
- військово-історична екскурсія “Жива історія”: загальний – 80 грн., пенсійний – 60 грн.,
студентський, учнівський – 40 грн.;
- екскурсія по аеропорту “Ягелон” у Черлянах: загальний, пенсійний, студентський – 50 грн.,
учнівський – 30 грн.;
- дегустація 6-8 видів сирів у Мильчицях: загальний – 100 грн., пенсійний, студентський – 80 грн.,
учні до 14 років – 50 грн.;
- дегустація 5-6 видів вин: загальний, пенсійний, студентський – 95 грн., учнівський – 50 грн. (замість
вина сік).
Харчування: обід відбувається в кафе Городоцького району. Вартість: 95 грн./особа.
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