
ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ТУР

Якщо ви хочете зробити легку 3-годинна екскурсія на автобусі з 

відвідуванням 3 основних пам'ятки Львова: Личаківське кладовище, Собор 

Святого Юра та Львівський високий замок (високий замок) і оглянути місто, 

будь ласка, прийміть наші Львівський автобусний тур.

Тур починається в 11:00 і 14:00 кожен день.

Тривалість туру: 3 години

Вартість туру: 120 грн на людину (українська/російська мови)

У вартість входить: транспорт під час екскурсій, послуги гіда 
українською/російською мовами. Вхідний квиток на Личаківський цвинтар 
коштує 30 грн.з людини.

  

Личаківське кладовище, Личаківське кладовище-одне з найбільш 

грандіозних і значущих європейських некрополів. Він був заснований у 1786 

році і з тих пір видатні, відомі та заможні люди були поховані там - культура, 

діячі науки і мистецтва, а також політичну та адміністративну еліту столиці 

Королівства Галичина (Галичина) і Лодомерії. 

Личаківське кладовище, яке в середині XIX століття був перетворений на 

парк, поступово став музеєм під відкритим небом, надгробні скульптури і 

архітектури. Сьогодні це музей і усипальниця площею понад 42 га, в якому 



знаходяться поховання понад 400 тисяч осіб. Площа обрізається по 

європейським стандартам. З 1991 року музей був під наглядом музей Вченої 

ради, а з 2001 року науковий Відділ працює тут.

Собор Святого Георгія: Невід'ємною частиною історико-культурної 

спадщини і одну з найпривабливіших частин міста є архітектурний ансамбль на 

пагорбі Святого Георгія. На тлі мальовничих пейзажів міста, височить Собор 

Святого Георгія - пам'ятка української архітектури пізнього бароко, який 

домінує в архітектурне середовище міста.

Пройшовши через ворота, прикрашені алегоричними фігурами Римської і 

грецької церков, ви потрапляєте в великий двір храму. Зліва розташований 

головний фасад собору з могутнім порталом та фігурками Святого Афанасія та 

Льва Шептицьких - високе духовенство, якому собор зобов'язаний своїм 

існуванням. На горищі над порталом увінчує скульптурна група Святого 

Георгія, що вражає Дракона. Це геніальний твір художника Яна Пінзель-один з 

кращих зразків 18 століття, Львівської скульптури, і суперники інші світові 

шедеври скульптурного мистецтва. 

Львів Високий Замок: Львів-Парк "високий замок" розташований на 

Замковій горі, в північній частині міста. Назва парку, а горе прийшло з високого

замку-фортеці, залишки якої збереглися на її території. Парк був заснований в 

1835 році, його структуру з серпантинными доріжками, покладений на схилах, 

являє собою зразок ландшафтного парку. Він має верхню і нижню тераси. У 

другій половині XIX століття штучний пагорб був залитий - Союз Кургану 

Люблінської, з оглядовим майданчиком на вершині. Попіл і каштанові алеї, 

розташованому на нижній терасі краса парку. Ви можете зробити незабутні 

фотографії з панорамою міста. 


