
 

 

3 DNI NA ROZTOCZU 
Zamość - Krasnobród - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn - Górecko Kościelne - 

Józefów - Rezerwat „Czartowe Pole” - Rezerwat  „Nad Tanwią” 
  

Ramowy program pobytu 
 1 dzień - Zamość 
 Przyjazd grupy do Zamościa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzania miasta podczas którego 
zobaczymy między innymi: Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, bramy miejskie, fortyfikacje, bastiony, 
Katedrę, kościoły staromiejskie, Rynek Wodny, Rynek Solny, Pałac Zamoyskich, pomnik założyciela 
miasta Jana Zamoyskiego, Akademię Zamojską, Synagogę.                     
 W programie przewidziano również czas na zwiedzanie Muzeum Zamojskiego oraz  przejście 
trasą turystyczną w Bastionie VII. Po południu przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
 2 dzień -  Krasnobród - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn  

 Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem.  
 Przejazd do Krasnobrodu – miasta uzdrowiska. Zwiedzanie Sanktuarium Diecezji Zamojsko – 
Lubaczowskiej - kościoła ufundowanego przez Marię Kazimierę Sobieską.  
 Przejazd do Zwierzyńca - „stolicy”  Roztocza Środkowego, siedziby dyrekcji Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego - przejście ścieżką 
dydaktyczną  przez Bukową Górę do Soch. Podczas spaceru po miasteczku zobaczymy barokowy 
kościół na wyspie p.w. św. Jana Nepomucena, budynki dawnego Zarządu Ordynacji, browar 
ordynacki, Zwierzyńczyk i pomnik szarańczy.  
 Przejazd do Szczebrzeszyna „gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Spacer po mieście trzech 
kultur – w programie między innymi: pomniki chrząszcza, kościoły św. Katarzyny i  św. Mikołaja, 
późnorenesansowa synagoga, cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z XVI w.  
 Powrót na obiadokolację i nocleg.  

 3 dzień - Górecko Kościelne - Rez. „Czartowe Pole” -  Rez. „Nad Tanwią”  

 Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem przejazd do Górecka Kościelnego – zwiedzanie 
zabytkowego kościoła drewnianego z XVIII w.  - Sanktuarium św. Stanisława BM, spacer aleją 
kilkusetletnich dębów. 
 Zwiedzanie miasteczka Józefów, kamieniołomy, wieża widokowa, zabytkowy kirkut.  
 Na życzenie zwiedzanie pracowni kamieniarskiej w Majdanie Nepryskim. 
 Zwiedzanie rezerwatu „Czartowe Pole” - przełom rzeki Sopot z Roztocza do Kotliny 
Sandomierskiej - liczne malownicze wodospady i ruiny papierni ordynackiej. 
 Przejazd do Rezerwatu „Nad Tanwią” w Rebizantach (Huta Szumy) - zwiedzanie 
malowniczych wodospadów na Tanwi w rezerwacie, dawna granica  Galicji i Kongresówki.  
Przejście fragmentem szlaku „Szumów”. 
 Po południu pożegnanie z przewodnikiem i wyjazd w drogę powrotną.   
 
 Proponowane świadczenia:  
 * 2 noclegi w pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym 
 * wyżywienie – 2 obiadokolacje i 2 śniadania  
 * usługa przewodnicka podczas całego programu pobytu  
 Istnieje możliwość zamówienia: ogniska (obiadokolacji w formie grilla), obiadokolacji 
integracyjnej przy muzyce oraz obiadu w ostatnim dniu pobytu.   
 Powyższą propozycję można modyfikować zgodnie z życzeniem grupy.  
 
 Termin do uzgodnienia. Cena  zależy od liczby osób w grupie i zakresu świadczeń. 


