
 

ZAMO ŚĆ + ROZTOCZE - 2 dni 
 

Dzień 1 
Zamość: Spotkanie z przewodnikiem. Przejście do Muzeum 
Zamojskiego: zwiedzanie wnętrza kamienicy bogatego kupca 
ormiańskiego (parter), obejrzenie XVII-wiecznej makiety miasta - 
zapoznanie się z ideą powstania miasta idealnego.  
Spacer po Rynku Wielkim - obejrzenie kamieniczek 
mieszczańskich, Rynek Wodny - fontanna, klasztor klarysek, 
Katedra Zamojska, Brama Szczebrzeska, pomnik Jana 
Zamoyskiego, Stara i Nowa Brama Lubelska, kojec, budynek 
Akademii Zamojskiej, Rynek Solny, synagoga, kościół 
franciszkanów, Stara i Nowa Brama Lwowska, wejście na plateau bastionu św. Michała - obejrzenie murów 
miasta i obiektów pofortecznych. 
Ruszów- Olejarnia Świąteczna – pokaz tłoczenia oleju Roztoczańskiego zakończony degustacją oleju, Muzeum  
Zwierzyniec: Kościółek na wodzie, pomnik szarańczy, Roztoczański Park Narodowy (wycieczka piesza na 
Bukową Górą, stawy Echo – ostoja konika polskiego 
Obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 2  
Śniadanie. Wykwaterowanie. 
Przejazd do Suśca - spacer po susieckich szlakach, wodospad Jeleń, 
kaskady na rzece Tanew 
Przejazd do Hamerni, przejście ścieżką dydaktyczną w Rezerwacie 
Czartowe pole z malowniczymi ruinami dawnej papierni 
położonymi nad rzeką Sopot. 
Przejazd do Józefowa, zwiedzanie kamieniołomów, synagogi, 
pomnik Miszki Tatara, wieża widokowa, żydowski kirkut. 
Obiad 
Krasnobród:  przejście ścieżką dydaktyczną ”krasnobrodzkie 
wąwozy” do Kaplicy Św. Rocha, zwiedzanie parku dinozaurów. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego, 
zwiedzanie drewnianego spichlerza, ptaszarni, muzeum parafialnego, wizyta przy cudownym źródełku – 
kaplica na wodzie. Obejrzenie panoramy miasta z wieży widokowej w krasnobrodzkich kamieniołomach.  
. 
Cena: 104 zł/os przy grupie 45 dzieci + 3 opiekunów gratis 
            
Cena zawiera: usługę przewodnika, wyżywienie (1x śniadanie, 1x obiad, 1x obiadokolacja), nocleg schronisku 
młodzieżowym, pokaz w Ruszowie 
 
Cena nie zawiera biletów wstępu: ok. 11 zł,  
 
Uwaga! 
W schronisku młodzieżowym wymagane są śpiwory. Istnieje możliwość zamówienia pościeli + 5 zł.  
Zamiana noclegu na ośrodek wypoczynkowy + 30 zł. 
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 
Długość trasy od Zamościa do Krasnobrodu ok. 150 km. 
Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników wycieczki +2 zł za osobę. 
 

 


