екскурсійні тури

ТУРИ ПО УКРАЇНІ зі ЛЬВОВА

Запрошуємо Вас відвідати родові гнізда Вишнівецьких, побачити подільські замки, палаци і храми, поплавати
на кораблі по ставу під час одноденної автобусної мандрівки

“ЗБАРАЖ, ТЕРНОПІЛЬ, ВИШНІВЕЦЬ”
(1 день)
План туру: виїзд зі Львова (08:00) – Вишнівець (огляд палацу) – Збараж (екскурсія по замку та обід) –
Тернопіль (подорож на теплоході (за сприятливих погодніх умов), екскурсія по місту) – Львів
(повернення о 23:00).
На Вас чекають:

Вишнівець. Родинне гніздо Вишневецьких, з яких походить легендарний засновник Запорізької Січі
Дмитро Вишневецький (Байда). В місті зберігся, перебудований з фортеці, палац Вишневецьких
(1720р.) в класицистичному стилі. Неподалік знаходиться замкова церква Воскресіння
Хрестового (1530р.), збудована гетьманом Дмитром Вишневецьким, в якій відбулися заручини
Лжедмитрія І з Мариною Мнішек.
Збараж. Місто, що відігравало важливу роль у визвольній війні українського народу під проводом
Богдана Хмельницького. Свідком тих часів був ренесансний палац Вишневецьких (1620-1631р.),
що колись був обнесений 13-метровими валами з бастіонами і казематами. Цікавий також і
величний бароковий костел святого Антонія (1627р.) монастиря бернардинців.
Тернопіль. Старовинне галицьке місто приваблює туристів пам’ятками сакрального будівництва:
оборонною церквою Воздвиження (XVII ст.), церквою Воскресіння Хрестового (1602р.) та
Кафедральним Собором Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (колишній Домініканський
костел) (1749р.). До наших днів дійшов також і Тернопільський замок (XVI ст.), який можна
оглянути прогулюючись на теплоході тернопільським ставом.
***
ВАРТІСТЬ екскурсії 395 грн./особа, для будь якої кількості осіб в складі збірної групи.
Увага!
В зв’язку із коротким світловим днем, в період з листопада по травень місяць екскурсію на кораблику по
тернопільському ставі замінено на огляд підземель тернопільського замку (загальний, пенсіонери, студенти,
учні - 10 грн.) та підземелля катедрального собору (загальний, пенсійний — 30 грн., студенти, діти від 12
років — 15 грн., діти до 12 років — 12 грн.).
У вартість ВХОДЯТЬ: 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:
- Вишнівецький палац: загальний, пенсіонери – 80 грн., студенти, учні – 30 грн.;
- замок у Збаражі: загальний, пенсіонери – 80 грн., студенти, учні – 30 грн.;
- прогулянка на теплоході тернопільським ставом: загальний, пенсіонери, студенти – 25 грн., діти 5-10 років –
10 грн.
Харчування: відбувається в закладах громадського харчування м. Збараж. Вартість: 95 грн.
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