
Інформаційний лист
18.11 – 19.11

«Смачна романтика Львова»

Тур «Смачна романтика Львова»

Програма туру:
1 День (субота)
06:40 Виїзд із Києва 
У програмі дня:
- обід в кафе міста
- театралізована екскурсія «Львів крізь століття»
- вільний час. 

Факультатив за бажанням:
21:00 - «Нічна варта» 200 грн/особа. В разі відвідування цієї екскурсії 
трансфер до готелю самостійний (дивлячись яка кількість збереться осіб, 
якщо більша кількість, то автобус зачекає). 
21:00 трансфер в готель «Ірена» вул. вул. Стороженка,  21. Ночівля

2 День (неділя) 
09:00 – Сніданок у готелі. Виселення
10:00 – екскурсія «Львівськими дахами»
12:30 – екскурсія «Львівська кухня та її традиції», у ході екскурсії за 
бажанням за додаткову плату 150 грн можлива дегустація.
14:30- час на обід (самостійно), вільний час.
15:30 – виїзд на Київ
23:30 орієнтовне прибуття в Київ. (ст. м. Академмістечко).

Примітки: вказаний час є орієнтовним, і може змінюватись від 
обставин які від нас не залежать.

КЕРІВНИК ГРУПИ

ОЛЕКСАНДР
0633913347 

* номер дійсний з 
дати виїзду

АВТОБУС

Mersedes Sprinter

Номер: АА1916ОН 

Збір групи
18.11.2017 о 06:20

м.Київ, ст.м. Житомирська
поруч з автосалоном Інфініті

- Проїзд;
- Проживання у готелі;
- Харчування: 1 обід; 1сніданок 
- Екскурсії по програмі;
- Адміністративний супровід;

ВКЛЮЧЕНО У ВАРТІСТЬ

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ

Вікторія 0676619057 
* у екстрених випадках

- Автобус прямує за визначеним маршрутом і графіком. Приходь вчасно на посадку
та під час зупинок використовуй час за призначенням;
- Якщо зібрався пити й веселитись в автобусі, розташовуйся у хвості, бо попереду
будуть ті, хто у пристойності й тиші не проти їхати;
- Особливо буйних, неадекватних та агресивних керівник групи має право висадити
з автобуса на найближчій зупинці без повернення вартості туру та відшкодування
самостійного повернення до Києва;
- В автобус сідаючи – стався до нього, як до дому свого. Бережливо веди себе з
обладнанням його, не псуй, не ламай;
- НІКОЛИ, ні з якого приводу не тривож нашого рульового;
- Бажаєш щось запитати - звертайся до керівника групи, супроводжуючого.
Поважай його, люби і пам’ятай: він несе важкий пост.
- Паління СУВОРО забороняється у салоні автобусу.

Заповіді поведінки туриста в автобусі: Можливі витрати: 

- Додаткове харчування;
- Власні витрати
- факультативні екскурсії "Нічна варта" 

200грн./чол
- "Підземелля Львова" 100 грн./чол

Дегустації під час екскурсії "Львівська
кухня і її традиції» 150 грн з особи 

- Майстер клас по виготовленню карамелі
70 грн./чол. 

- Майстер клас по приготуванню пряників
70 грн./чол. 

.Що потрібно взяти з собою:
Паспорт/свідоцтво про народження
Що радимо взяти з собою:

Зручне взуття для прогулянок
Powerbank або додаткові пристрої для 
підзарядки телефонів та іншої техніки
Снеки і вода для швидких перекусів
Особисті ліки.


