РЕКЛАМНИЙ ТУР В РАМКАХ ЛЬВІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

Гарбузовий рай та інші родзинки Львівщини
Новинка від Туроператора «Відвідай», м. Львів. Захоплююча мандрівка та
майстер-клас про організацію турів маловідомими місцями України.
Дата туру: 21.10.2021
Програма туру: виїзд зі Львова (08:00) – Басівка (пішохідний перехід по лісі до музеюкриївки) – Суховоля (інтерактивний музей січкарні) – Черляни (огляд аеродрому “Ягеллон” та
обід) – Оброшино (огляд палацового комплексу та зоопарку) – Мильчиці (екскурсія та
дегустація сирів на сироварні “З гарбузового раю”) – Угри (дегустація вин) – Львів
(повернення о 20:30).
***
Опис вхідних об'єктів:

Басівка. Неподалік від Львова у славному Басівському лісі, знаходиться одна з
найкращих криївок в Україні. На основі двох бліндажів, які залишилися після Першої
світової та українсько-польської баталій, воїни УПА створили підпільну друкарню, де
зараз є музей-криївка. Саме на цю криївку, в якій перебувало три повстанці, напали 16
серпня 1955 року НКВДисти – це був один з останніх боїв УПА на Львівщині. За свою
історію це місце стало об'єктом зйомок багатьох кінофільмів і це не дивно, адже
відновлена підземна споруда складається з двох основних приміщень, які з'єднані 30метровим тунелем! Також цікавими є оригінальний прохід попід залізничну колію та
прогулянка по чудовому лісі, де можна побачити рідкісний п'ятистовбурний дуб "5
братів".

Суховоля. Зовсім неподалік від Львова знаходиться унікальний музей січкарні,
який відкрив Микола Павлишин біля власного будинку. Все починалося, як хобі, з
однієї бабусиної січкарні, а зараз це найбільша колекція січкарень в світі, що
налічує біля 70 екземплярів від 30 виробників з 10-ти країн. Тут цікаво як дітям
так і дорослим, бо де ще можна побачити як подрібнюється солома чи сіно, а
також лущиться кукурудза, особливо приємно також те що територія цього музею

під відкритим небом є надзвичайно доглянута та охайна, а експонати є у
зразковому стані.

Черляни. Стратегічний в минулому аеродром “Черляни”, на якому базувалися
винищувальні та бомбардувальні авіаційні полки, після довгого запустіння
відновився у новому амплуа як аеродром “Jagellon”. Зараз це перший в Україні
Центр повітряного дозвілля, який є новим надсучасним аеродромом, де є Школа
пілотів, парашутний клуб та здійснюються навчально-ознайомчі польоти на
повітряних суднах. Запрошуємо оглянути цей авіасалон під відритим небом, щоб
ознайомитися із його історією, побачити ангари, злітну полосу та зробили селфі на
фоні гелікоптера та фотогенічних красивих літачків.

Оброшино. Стародавнє Оброшино чарує рококовим палацовими комплексом
римо-католицького архієпископа (1730р.), який розташований у дендропарку з
екзотичними деревами. Дітей та дорослих також привалює затишна грабова алея,
що веде до невеликого зоопарку, який в основному населяють плямисті олені.

Мильчиці. Надзвичайно атмосферне місце, яке створили стоматолог Ігор Рева та
піаністка Соломія Братах, що вирішили переселитися з міської суєти Львова
поближче до природи. У мальовничому селі Мильчиці вони відреставрували стару
австрійську школу і в ній заснували сироварню “З гарбузового раю”. В
асортименті закладу є десять видів авторських сирів, а також джеми, сиропи та
соуси місцевого виробництва, які варяться без використання жодних хімічних
добавок. Щасливі господарі із великим задоволенням покажуть та розкажуть як
виготовляється, дозріває та зберігається сир, а також проведуть дегустацію, щоб
всі бажаючі особисто могли посмакувати, насолодитися та закупитися цими
вишуканими продуктами.

Угри. У це важко повірити але неподалік від Львова є винарня “Друзі”
(“Friend’sWinery”), де ростуть європейські сорти винограду, з яких виготовляють
чудове вино, яке не поступається за смаковими властивостями закарпатським чи
одеським аналогам. На вибагливих винолюбів чекають червоні, рожеві та білі вина
сортів Аліготе, Ріслінг, Шардоне, Мерло, Сапераві, Одеський чорний і навіть місцевий
Дублянський.

***

Акційна вартість рекламного туру для зареєстрованих учасників Львівського
міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності становить 465 грн.!
У вартість ВХОДИТЬ: проїзд комфортабельним автобусом, супровід гідаекскурсовода, екскурсійне обслуговування в туристичних об’єктах, страхування на час
подорожі, вхідні квитки в туристичні об’єкти та харчування.
Участь в рекламному турі можлива за умови попередньої реєстрації та оплати
вартості на розрахунковий рахунок ПрАТ «Гал-ЕКСПО» або безпосередньо на
розрахунковий рахунок організатора – ТзОВ «Відвідай».
Організатор рекламного туру: Партнер Форуму:
Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІДВІДАЙ”

Адреса: вул. Замарстинівська,34, м. Львів, Україна, 79058
ЄДРПОУ 39091341 Ліцензія № 272817 серія АЕ від
23.07.2014р.
UA553052990000026006031008067 в ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"
м. Львів, МФО 325321
Детальніше про тур: Христина Кузенко, тел, (096)-481-36-70, (095)-912-90-76,
vidviday.com.ua@gmail.com
План наступних подорожей на www.vidviday.ua

