
Lviv Gezisi
“Dünyada ki Belediyelerde Kent Esteği, Kent Planlaması ve Süreç Yönetimi İnceleme, Araştırma Ve Tetkik Gezisi”

1.Gün - İstanbul - Lviv:
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali`nde  buluşma .Bagaj, bilet ve pasaport işlemlerinin tamamlanması .Lviv`e hareket .Lviv`e varış Pasaport ve Gümrük 
işlemlerine takiben otelimize hareket .Otelimize varış ve oda dağılımı . Akşam yemeği alacağımız restorana transfer. Geceleme otelimizde.

2. Gün - Lviv:
Kahvaltı otelimizde Yarım günlük panoramik  Şehir Turu için hareket. Lviv şehri, 18-20. yüzyıl arası süregelen çeşitli Avrupa sanat akımlarının gelişmiş stilistik 
yönlendirmeleri ile şekillendirilmiştir ve farklı ulusal kültürel geleneklerden de nasibini almıştır. Şehrin en gösterişli bölgesi dört köşesinde Yunan Tanrıları’nı 
simgeleyen çeşmelerin bulunduğu Rynok Meydanı’dır. Burada 65 metre yüksekliğindeki Belediye Sarayı’na çıkabilir ve Lviv’a kuşbakışı şekilde bakabilirsiniz. Gezimiz 
esnasında, tıp ve eczacılık malzemelerinin, prospektüs kutularının ve nadir bulunan bitkilerin zengin bir koleksiyonunu içinde barındıran Eczacılık Müzesi, 
Ukrayna’daki en zengin dekoratif ve uygulanabilir sanat ardiyesi olan Etnografya ve Sanatlar Müzesi göreceğimiz yerler arasındadır. Yerel restoranda alacağımız 
öğlen yemeğinin ardından,  Kahve Fabrikası gezimiz için yola çıkıyoruz. Lviv Dogu Avrupa ve eski SSCB içindeki ilk kahvenin bu coğrafyaya gelip kahve dükkanlarinin 
açildigi şehirdir. Gezimiz bu gune kadar saklanmis ve gelişmiş olan kulturu tanima ve tatma sansi taniyan bir gezidir. Serbest zaman. Akşam yemeğini alacağımız 
restorana transfer . Geceleme otelimizde.

3. Gün - Lviv:
Kahvaltı otelimizde. Kahvaltıdan sonra,  öğle yemekli Şatolar gezimiz için yola çıkıyoruz. Lviv şehrinin dışında kurulmuş 7 adet şato bulunmaktadır. Gezimiz sırasında 
da bunlardan 4 tanesini göreceğiz. Orijinal halleri XVIII ve XIX yy.’dan günümüze kadar korunmuş olan bu şatolarda adeta geçmişe, şövalye dönemine bir yolculuk 
yaşayacaksınız. Akşam yemeği ardından geceleme otelimizde.

4.Gün - Lviv - İstanbul:
Kahvaltı otelimizde. Son hazırlıklar ve havalimanına hareket . Havalimanına varış ve gümrük işlemleri Türkiye`ye hareket, varış ve gezimizin sonu...

Ücrete Dâhil Olan Hizmetler
●  Havayolu tarifeli seferi ile İstanbul – Lvıv – İstanbul ekonomi sınıf uçuş
●  Seçilen otelde 3 gece  , oda & kahvaltı esasında konaklama
●  Alan – Otel – Alan transferleri
●  Lvıv Şehir Turu
●  Programda belirtilen Tüm geziler
●  3 adet akşam yemeği ( 1 adet içecek dahildir.)
●  Havalimanı Vergileri
●  Lvıv Vize Hizmetleri
●  Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
●  Yurt Dışı Çıkış Harcı
●  Profesyonel rehberlik hizmetleri

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler
●  Programda belirtilmeyen Öğle Yemekleri
●  Akşam yemeklerinde alınacak 1.içecekden sonra ki içecekler
●  Teklife dahil olmayan ekstra turlar
●  Kişisel harcamalar, otel ekstraları vb.
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