
 

 

 

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA I NA ROZTOCZE 

Zamość - Rezerwat Szumy nad Tanwią - Zwierzyniec -  Krasnobród  - Rezerwat Czartowe Pole  
 - Górecko Kościelne 

 Termin – do ustalenia  

 Cena: kalkulacja indywidualna, zależna od ilości osób w grupie i pakietu świadczeń  

 Ramowy program pobytu: 

 1 dzień  

 Wyjazd z miejsca zamieszkania we wczesnych godzinach porannych, ok. godz. 6.00. Przyjazd do Zamościa w godzinach 
południowych. Spotkanie z przewodnikiem na parkingu (bezpłatnym) przy Lunecie (restauracja, punkt informacji turystycznej)  
ul. Peowiaków 92, (wjazd między budynkiem Urzędu Gminy a zatoczką przystanku MZK).  
 Zwiedzanie Zamościa - miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W programie między innymi Rynek 
Wielki, Ratusz, kamieniczki, Katedra i kościoły staromiejskie, Dom Centralny, Rynek Wodny, Pałac Zamoyskich, pomnik założyciela miasta 
Jana Zamoyskiego, Akademia, Synagoga, bramy miejskie, fortyfikacje, bastiony. Podczas zwiedzania bastionu VII wystrzał z armaty na 
plateau (placu bojowym) bastionu. Uczestnicy wycieczki obserwują przygotowanie armaty do wystrzału, robią sobie zdjęcia z artylerzystą  
w stroju historycznym, po czym z bezpiecznej odległości obserwują działanie (kopii) XVII w. sprzętu obronnego.  
 W programie przewidziano również zwiedzanie Muzeum Zamojskiego prezentującego bogate zbiory z zakresu historii, etnografii  
i archeologii. Podczas zwiedzania przerwa i obiad w jednej ze staromiejskich restauracji.  
 Wieczorem przejazd na kolację i nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie w jednej z miejscowości letniskowo–
wypoczynkowych na Roztoczu.  

 2 dzień  

 Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Przejazd w okolice Suśca (Huta Szumy - Rebizanty) - miejscowości, która swoją sławę 
zawdzięcza malowniczemu przełomowi Tanwi. Miejsce to zostało uznane przez czytelników dziennika „Rzeczpospolita” za jeden z „Siedmiu 
cudów natury polskiej”. Przejście malowniczym szlakiem „Szumów”.   
 Przejazd do rezerwatu „Czartowe Pole” - jednego z najpiękniejszych miejsc Roztocza. Spacer ścieżką spacerową obok ruin 
papierni z XVIII w. Podziwianie malowniczych wodospadów - przełomu rzeki Sopot z Roztocza do Kotliny Sandomierskiej.    
 Przejazd do Józefowa – wejście na wieżę, obejrzymy z niej Roztocza Środkowego, miasteczka, kamieniołomów i Puszczy 
Solskiej.   
 Pobyt w Górecku Kościelnym - zwiedzanie zabytkowego kościoła drewnianego z XVIII w., spacer aleją kilkusetletnich dębów. 
Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg. Wieczorem przejazd na kolację i nocleg w miejscu zakwaterowania grupy.  

 3 dzień 

 Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem.  
Przejazd do Krasnobrodu - miasteczka uzdrowiskowego leżącego w otoczeniu wzgórz i lasów Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. 
Zwiedzanie sanktuarium Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej - barokowego kościoła wzniesionego przez „Marysieńkę” - Marię Kazimierę 
Sobieską jako wotum wdzięczności za cudowne uzdrowienie.  Przejście do Kaplicy „Na wodzie” gdzie wg tradycji w 1640 r. ukazała się 
Matka Boska.  
 Przejazd do Zwierzyńca – „stolicy” Roztocza Środkowego, dawnej osady myśliwskiej, gdzie goście Zamoyskich polowali  
i odpoczywali w potężnych kniejach. W czasie spaceru po miasteczku zobaczymy m.in. barokowy kościół na wodzie p.w. św. Jana 
Nepomucena, budynki dawnego Zarządu Ordynacji, dawny pałac plenipotenta, Browar Ordynacki (z zewnątrz).   
Zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego - ścieżką na Bukową Górę lub przejście nad stawy Echo, gdzie można obserwować 
chlubę parku - koniki polskie. Odpoczynek na piaszczystej plaży.  
 Po zakończeniu zwiedzania przerwa i obiad w miejscowej restauracji. Po południu wyjazd w drogę powrotną.  

 Proponujemy świadczenia:  
 2 noclegi w ośrodku wypoczynkowym / pensjonacie w jednej z miejscowości letniskowych na Roztoczu, pokoje 2 lub 3 os.;  
 wyżywienie zgodnie z programem – 2 śniadania, 2 kolacje;   
 opiekę przewodnika podczas realizacji programu zwiedzania.   
 Dodatkowe opłaty: bilety wstępu do Muzeum Zamojskiego i Synagogi oraz koszt wystrzału armatniego. 
 Powyższy program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
 Przedstawioną propozycję można modyfikować zgodnie z życzeniem grupy.  
 

                                                                                                                                    
          Zapraszamy 


