Замки Західної України
Багатоденна подорож західноукраїнськими замками (6 днів)
Замки... Свого часу ці споруди відігравали значущу роль в обороні краю. Пов’язані з людськими долями, цілими родинами,
підживлені легендами, вони дарують нам відчуття романтики, малюють в уяві образи минулого. Більшість з них знаходяться на
Західній Україні, частина пристосована під музеї, але більшість залишається поза увагою туриста. У доповненні з архітектурою
монастирів і церков, в оточенні мальовничої української природи, ці острівці нашої культури раді зустрічі кожному
допитливому туристові.
Сезонність: цілорічно
ПРОГРАМА
1 день, Львів
Приліт/приїзд до Львова. Зустріч з гідом в аеропорту/залізничному вокзалі.
Трансфер до готелю, розміщення.
Святкова вечеря, презентація туру.
2 день, Львів

Сніданок.

Екскурсія по Львову (ансамбль площі Ринок, вірменський, руський та єврейські квартали, Львівська опера, релігійні
споруди та пам’ятники).
Вільний час ( за бажанням – відвідування музеїв, виставок, відомих кафе, театрів, клубів).
Вечеря.
3 день, Львів-Олесько-Підгірці-Золочів-Тернопіль

Сніданок.
Екскурсія:

Олесько (замок XIII -XVII ст., видатна пам’ятка архітектури та історії).

Підгірці (замок XVII ст., італійський парк, костел Воздвиження та Св. Йосифа ).

Золочів (замок XVII ст., Китайський палац, великий палац, надбрамний корпус).
Приїзд в Тернопіль.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
4 день, Тернопіль-Почаїв-Кременець-Вишнівець-Тернопіль

Сніданок.
Екскурсія:

Тернопіль (замок XVI ст., Надставна церква XVI ст., Домініканський костел XVIII ст., церква Різдва Христового XVIст.).

Почаїв (ансамбль Почаївської лаври XVI-XIX ст.).

Кременець (замок XIII ст., храмова та світська архітектура міста).

Вишнівець (родинне гніздо Дмитра Байди-Вишневецького, палац XVIII ст., вишневецька «Шахівниця»).
Повернення в Тернопіль.
Вечеря.
5 день, Тернопіль-Бережани-Рогатин-Свірж-Львів

Сніданок.
Екскурсія:

Бережани (замок XVI ст., ратуша XIX ст., Троїцький собор XVIII ст., церква Святого Миколая XVI-XVII ст., Миколаївський
костел XVIII ст.).

Рогатин (мандрівка по батьківщині Насті Лісовської, більше відомої в історії під іменем «Роксолана», огляд храмової

архітектури міста).

Свірж (замок XVII ст., єдиний приклад ренесансної фортифікаційної архітектури в Галичині).
Приїзд у Львів.
Розміщення в готелі.
Вечеря.
6 день, Львів
Сніданок.
Вільний час.
Трансфер в аеропорт / до вокзалу.
УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі.
Мінімальна група для обслуговування поїздки – 10 осіб.
Детальніше – у розділі «Інформація.
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