2 DNI NA ROZTOCZU
Zamość – Krasnobród – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn
*************************************************
Termin do ustalenia
Cena zależna od ilości uczestników
Ramowy program wycieczki:
1 dzień – Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach porannych. Przyjazd do
Zamościa około południa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
W programie spaceru między innymi Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, bramy miejskie,
fortyfikacje, bastiony, kościoły staromiejskie, Dom Centralny, Rynek Wodny, Katedra,
Pałac Zamoyskich, pomnik założyciela miasta Jana Zamoyskiego, Akademia, Rynek
Solny, Synagoga. W programie zwiedzania przewidziana jest również wizyta w Muzeum
Zamojskim i pokaz multimedialny w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.
Orientacyjny czas zwiedzania Zamościa – ok. 5 godzin.
Po południu przejazd na obiadokolację i nocleg w jednej z miejscowości
wypoczynkowych na Roztoczu.
2 dzień – Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Krasnobrodu –
miasta uzdrowiska. Wizyta w największym Sanktuarium Diecezji Zamojsko –
Lubaczowskiej, zwiedzanie kościoła wzniesionego jako wotum dziękczynne przez Marię
Kazimierę Sobieską za cudowne uzdrowienie.
Przejazd do Zwierzyńca - „stolicy” Roztocza Środkowego. Wizyta w Ośrodku
Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie ekspozycji
„W krainie jodły, buka i tarpana”. Spacer po miasteczku, podczas którego zobaczymy
barokowy kościół na wodzie p.w. św. Jana Nepomucena, budynki dawnego Zarządu
Ordynacji, Browar Ordynacki. Przerwa na obiad w restauracji. Po obiedzie przejazd do
Szczebrzeszyna „gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Spacer po miasteczku trzech kultur –
w programie między innymi pomniki chrząszcza, renesansowe kościoły
św. Mikołaja i św. Katarzyny, późnorenesansowa synagoga, cerkiew prawosławna
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z XVI w. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
Świadczenia zawarte w cenie:
1 nocleg w pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym
wyżywienie zgodnie z programem – 1 obiadokolacja i 1 śniadanie
usługa przewodnicka podczas całego programu pobytu
Cena nie zawiera biletów wstępów do zwiedzanych obiektów
Uwaga! Cena ostateczna zależy od liczby osób w grupie.
Istnieje możliwość zamówienia ogniska (obiadokolacji w formie grila) obiadokolacji
integracyjnej przy muzyce - koszt do ustalenia.
Przedstawiona propozycja jest programem ramowym a kolejność zwiedzania zależy od
ostatecznego miejsca zakwaterowania.

