
Zamość i urocze Roztocze  
                                 

2 – dniowa wycieczka autokarowa 
 

Termin: jesień 2017, wiosna 2018 
 

PROGRAM: 
 

1 dzień: 
 Wyjazd z Lublina ok. godz. 7:30  
 Przejazd do Zamościa – spacer po mieście: Rynek Wielki, Ratusz, Rynek Solny, 

Akademia Zamojska, Katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza 
Apostoła, fortyfikacje; czas wolny na Rynku Starego Miasta. 

 Wizyta w Manufakturze Słodkości – pokazy z warsztatami pracy z karmelem. Lizak 
i cukierki dla każdego uczestnika. 

 Wizyta w zamojskim zoo. 
 Spacer słynnym szlakiem szumów – rezerwat nad Tanwią. 
 Krasnobród – punkt widokowy w kamieniołomach, kościół, ptaszarnia, Muzeum Wsi 

Krasnobrodzkiej, kapliczka „na wodzie” z cudownym źródełkiem.  
 Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

2 dzień: 
 Śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem skansenu z kolekcją meteorytów i 

skamieniałości „Zagrody Guciów”. 
 Zwierzyniec - barokowy kościół na wyspie. Roztoczański Park Narodowy: stawy 

„Echo” – ostoja konika polskiego, ścieżka edukacyjna „Po wydmach” i „Bukowa 
Góra” - Sochy (cmentarz z okresu II Wojny Światowej). 

 Zdjęcie przy słynnym świerszczu w Szczebrzeszynie. 
 Pasieka „Ulik”, zwiedzanie z przewodnikiem skansenu, domku inhalacyjnego, szkoły z 

czasów PRLu, degustacja miodu. Słoiczek miodu dla każdego uczestnika.  
 Powrót do Lublina w godzinach wieczornych. 
 

Cena: zależy od wielkości grupy i ilości opiekunów 
 
 
 

Cena zawiera: 
1. Transport autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingi. 
2. Zakwaterowanie: 1 nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub prywatnym 

pensjonacie. Pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe z łazienkami. 
3. Wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja. 
4. Pilot, przewodnik po Roztoczańskim Parku Narodowym, „Zagrodzie Guciów” 

skansenie „Ulik”. 
5. Ubezpieczenie: polisa grupowa NNW, podatek VAT. 

 
Cena nie zawiera: 

1. Ulgowych biletów wstępu (cena z dnia 03.08.2017): Manufaktura Słodkości  w 
zależności od pakietu 5-10 zł; ZOO 14 zł; Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej  1 zł; 
Zagroda Guciów – 6 zł; RPN rezerwat „Bukowa Góra” – 2 zł; Skansen Ulik 16 zł/os 
w tym słoiczek miodu. Ognisko z pieczonkami 250 zł/grupa. 

 


