екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА
Марійський духовний центр “Зарваниця”, Український Єрусалим, музей Йосипа Сліпого у Заздрості
запрошуємо побачити у одноденній автобусній мандрівці

ЗАРВАНИЦЯ + ЗАЗДРІСТЬ + ТЮТЬКІВ
(1 день)
План туру: виїзд зі Львова (08:00) – Зарваниця (екскурсія Марійським духовним центром, вільний
час та обід) – Тютьків (унікальний іконостас) – Заздрість (екскурсія Музейно-меморіальним
комплексом Й.Сліпого) – Львів (повернення о 22:00).
На Вас чекають:
Зарваниця. Одне з найбільш шанованих відпустових місць Української греко-католицької церкви,
Марійський духовний центр “Зарваниця”, до якого щороку приїжджають сотні тисяч прочан.
Більшість з них починає свою прощу з барокової церкви Пресвятої Трійці (1754р.), щоб
помолитися до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої, яку коронував Папа Римський Пій
ІХ (1867р.).
Також тут можна оглянути найвеличнішу споруду комплексу – церкву Собору Пресвятої
Богородиці (2000р.), дерев’яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці (2002р.), чотириярусну
дзвіницю, яка височить на 75 метрів, храм копії хатини Матері Божої, помолитися на Хресній
дорозі та набрати цілющої води у джерелі св. Анни.
Справжньою окрасою Зарваницького духовного центру є унікальний комплекс культових споруд
“Український Єрусалим” (2018р.). Він вміщає в собі копії найважливіших християнських святинь
Святої землі, а саме: копію Гробу Господнього, гора Голгофа, Оливний сад, Святі сходи (Сходи
Покаяння), купіль Ветезда, Левові (Ліонські) ворота, Вежа Давида, а все місце оточене мурами,
які відображають оборонні мури Єрусалиму.
Тютьків. Це невеличке подільське село стало відоме на всю країну завдяки єдиному у світі
іконостасу виготовленому з бісеру в церкві Положення Ризи Пресвятої Богородиці. Іконостас
має 18 ікон, площею понад 7 м.кв., їх вишивало 20 родин, які використали 1,5 млн. намистинок,
18 кг бісеру. Коли світло потрапляє на бісеринки, то відбиваючись виникає 3D-зображення, і
при цьому створюється враження наче ікони оживають та випромінюють світло, яке наповнює
храм неповторною духовною аурою.
Заздрість. На заздрість всім, у цьому мальовничому подільському селі народився Верховний
Архієпископ УГКЦ Йосиф Сліпий, тому тут створено Музейно-меморіальний комплекс “Рідна
хата” Патріярха Йосифа Сліпого. Побачити, як пройшло дитинство Патріарха можна у
відреставрованій хаті, де відтворено інтер’єр другої половини XIX ст. Про земний шлях
Блаженнішого Йосифа можна дізнатися у музейному комплексі, де зберігаються особисті речі
Й.Сліпого, предмети одягу, документи, книги та світлини.
***
ВАРТІСТЬ екскурсії: 395 грн./особа.
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гіда-екскурсовода, екскурсійне
обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час подорожі.
Додатково ОПЛАЧУЮТЬСЯ: вхідні квитки в туристичні об’єкти та харчування.
Вартість вхідних квитків:
- Музейно-меморіальний комплекс “Рідна хата” Патріярха Йосипа Сліпого у Заздрості: загальний,
пенсійний, студентський і учнівський – 10 грн.
Харчування: обід відбувається у закладах громадського харчування сіл Зарваниця - Соколів, вартість
– 100 грн.
УКРАЇНА м.Львів 79013 вул.Вербицького 12, viber (050) 431-30-65
тел. +38 (032) 242-25-52, 297-05-85, (098) 242-02-25, (063) 660-01-74
e-mail: office@travellers-club.lviv.ua, https://travellers-club.lviv.ua
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