
Різдво починається у Львові 
 
3 дні – 4350 гривень 
Київ – Олесько – Підгірці – Львів – Жовква – Крехів – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелі "Reikartz Дворжець Львів"; 2 ночі/2 
сніданки 
Транспортне обслуговування за програмою; 
Супровід гіда, екскурсійне обслуговування; 
Туристичне страхування. 

У вартість не входить 
Додаткове харчування; обіди/вечері 
Вхідні квитки; 
Особисті витрати; 
Витрати не зазначені в програмі. 

 
Готель «Reikartz Дворжець Львів» 
3650 грн розміщення в двомісному номері Стандарт; 
3850 грн розміщення в двомісному номері Суперіор 
 
День 1 Київ – Олесько - Підгірці – Львів 
7.00 Виїзд до Львова на комфортабельному автобусі від ст.м. Житомирська. 
По дорозі - зупинка на каву. Прибуття в Олесько. Екскурсія в Олеський замок. 
Обід в ресторані при замку (за бажанням, оплачується додатково) - у "Гридниці", де колись збирались на 
обіди власники та мешканці замку. Після обіду вирушаємо в Підгорецький замок. 
Переїзд до Львова. Поселення в готель. 
І звичайно ж прогулянка по вечірньому святковому Львову! Ніч у готелі. 
 
День 2 Львів – Жовква – Крехів – Львів 
Сніданок. 9.00 Вирушаємо в Крехів. Головною визначною пам'яткою міста є древній Крехівський монастир, 
заснований на початку 17 ст. 
Переїжджаємо в Жовкву. Досвідчений екскурсовод покаже нам всі найцікавіші пам'ятки "ідеального міста" 
Жовква. І, звичайно, ми з вами відвідаємо знаменитий Жовківський замок - головну споруду оборонної 
системи "ідеального міста". 
Після обіду повертаємося до Львова. Ніч у готелі. 
 
День 3 Львів – Київ 
Сніданок. Виселення з готелю. Цей день ми присвятимо Львову. 
У Львові представлені громади усіх конфесій християнства, кожна з яких протягом століть побудували в місті 
свої храми. Але з нагоди католицького Різдва ми ближче познайомимося з храмами численних католицьких 
орденів, представлених у Львові: Костел бернардинів, Костел бенедиктинок, Костели кармеліток і 
кармелітів, Домініканський і Латинський собори, Костел Св. Єлизавети і Костел Єзуїтів з таємничими 
підземеллями. І прекрасний собор Святого Юри, прикрашений скульптурами геніального Пінзеля. 
Після закінчення екскурсійної програми у вас буде ще трохи вільного часу: ви зможете прогулятися по 
різдвяному Львову, піднятися на Ратушу або пообідати в одному з оригінальних львівських ресторанів. 
16.00 Виїзд до Києва. 22.30-23:00 Орієнтовний час прибуття до Києва. 


