
СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

Дружня вечеря 
 
8 жовтня 2015 р.  
20:00 – 22:00,   
" Прем'єр готель Дністер" 
вул. Матейка 6, м. Львів, Україна 

Екскурсії 
Нічна варта Львова 
Цікава та захоплива екскурсія містом з нічним бургомістром. 
Несподівані зустрічі, моторошні легенди, привиди, таємні обряди, 
загадкові вулиці, фаєр-шоу на фоні львівських будівель. 
Ціна з особи: 120 грн (укр. мовою); 150 грн (англ.мовою) 
Тривалість: 2 години 
 
 
 
 

 
Екскурсія Чудо-поїздом 
Оглядова екскурсія, що проходить центральною та 
старою частинами міста. 
Ви зможете побачити з вікон Чудо поїзда старовинні 
храми, величні палаци, найвидатніші пам'ятки та 
споруди.  
Наявні аудіогіди на 7-ми мовах. 
 Протяжність маршруту: 10 км 
Тривалість екскурсії: 1 год 
 Ціна з особи: 75 грн 
 

Екскурсія Оперним театром 
Львівський оперний театр один із найгарніших 
театрів Європи. Ви дізнаєтесь про історію 
будівництва театру, про факти та легенди, пов’язані з 
його творцем, Зігмундом Горголевським, зможете 
помилуватися чудовим фасадом, а також вишуканим 
інтер’єром театру.  
Тривалість екскурсії: 1 год.  
Ціна з особи: 50 грн (укр. мовою); 75 грн (англ. 
мовою) 

 
З питань організації звертатись: 

Дмитрук Ірина  
066 106 27 04 

irynamdmytruk@gmail.com 
Дізнатись більше про туристичний Львів Ви можете за посиланням http://www.touristinfo.lviv.ua 



SOCIAL EVENTS 
 

Friendly dinner 
 
October 8, 2015  
8 pm – 10pm,   
"Premier Hotel Dnister " 
6 Mateyka str., Lviv, Ukraine 

Excursions 
 

 
Lviv Night Guard 
Interesting and fascinating city tour with the night City Mayor. 
Unexpected meetings, scary legends, ghosts, secret rituals, mysterious 
streets, fire show against the magnificent Lviv Buildings.  
Price per person: 120 UAH(Ukr);150 UAH (Eng) 
Duration: 2 hours 
 
 

 
Wonder Train 
A sightseeing tour of the central and the ancient part of Lviv 
You can see antique temples, majestic palaces, the most 
outstanding monuments and buildings. 
Audio accompaniment in 7 languages. 
The route’s length: 10 km  
Duration:1 hour  
Price per person: 75 UAH  
 

Lviv Opera House 
You will visit one of the most beautiful theatres of 
Europe – Lviv Opera House. You will get acquainted 
with the history of its construction, with facts and 
legends about its architect, Zigmund Gorgolevskyy. 
You will be able to admire a wonderful façade and 
refined interior of the theatre..  
Duration:1 hour  
Price per person:50 UAH(Ukr); 75 UAH (Eng)  

 
 

The excursion booking: 
066 106 27 04 

irynamdmytruk@gmail.com 
Iryna Dmytruk 

Useful information about Lviv: http://www.touristinfo.lviv.ua 
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