
 

ROZTOCZE  ROZTOCZE  ROZTOCZE  ROZTOCZE  ---- 3 3 3 3 dni dni dni dni    
 

1.1.1.1. DZIEŃDZIEŃDZIEŃDZIEŃ    
Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski, zwiedzanie drewnianego, barokowego kościoła 
p.w. Zwiastowania NMP z 1627 r.  
Przejazd do Bełżca, Bełżca, Bełżca, Bełżca, zwiedzanie Muzeum – Miejsca Pamięci oraz 
drewnianej cerkwi p. w. św. Bazylego.  
Narol Narol Narol Narol ––––    zwiedzanie barokowego pałacu Łosiów z XVIII w. z ogrodem 
włoskim, klasycystycznego kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny 
Radruż Radruż Radruż Radruż ––––    zespół cerkiewny z XVI w (cerkiew, dzwonnica, dom diaka, 
nagrobki bruśnieńskie)     
OOOObiadokolacjabiadokolacjabiadokolacjabiadokolacja, nocleg. 
 
2. DZIEŃ2. DZIEŃ2. DZIEŃ2. DZIEŃ    
Śniadanie. 
Zwierzyniec:Zwierzyniec:Zwierzyniec:Zwierzyniec:    pomnik szarańczy, Kościółek na wodzie Św. Jana 
Niepomucena wystawa w Ośrodku Edukacyjno  Muzealnym. . . . Piesza 
wycieczka na Bukową Górę (3 godz.)    
Zwiedzanie zagrody Guciów.Guciów.Guciów.Guciów.    Obiad.    
Krasnobród:Krasnobród:Krasnobród: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. ObiadokObiadokObiadokObiadokolacjaolacjaolacjaolacja. Nocleg.    
    
3. DZIEŃ3. DZIEŃ3. DZIEŃ3. DZIEŃ    
Śniadanie. Śniadanie. Śniadanie. Śniadanie. Wykwaterowanie.  
Przejście ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną „Nad Tanwią”„Nad Tanwią”„Nad Tanwią”„Nad Tanwią” wzdłuż 
rzeki Tanew, obejrzenie szypotów – jednego z 7 Cudów Natury 
Polskiej wg tygodnika Rzeczpospolita.  
Rezerwat przyrody nieożywionej ‘’ Piekiełko’’. ‘’ Piekiełko’’. ‘’ Piekiełko’’. ‘’ Piekiełko’’.    
Przejazd do Majdanu GórnegoMajdanu GórnegoMajdanu GórnegoMajdanu Górnego – spacer zielonym szlakiem do 
Justynówki, wejście na wzgórze Biała Góra – 349,2 m n. p. m. 
Obiad. 
 
Cena: Cena: Cena: Cena: 158158158158    zł/os przy grupie 45 uczestników + 3 opiekunów gratiszł/os przy grupie 45 uczestników + 3 opiekunów gratiszł/os przy grupie 45 uczestników + 3 opiekunów gratiszł/os przy grupie 45 uczestników + 3 opiekunów gratis    
    
Cena zawieraCena zawieraCena zawieraCena zawiera: usługę przewodnika, wyżywienie (2x śniadanie, 1x obiad, 2x obiadokolacja), 2 noclegi w 
schronisku młodzieżowym 
 
Cena nie zawieraCena nie zawieraCena nie zawieraCena nie zawiera biletów wstępu: ok. 30biletów wstępu: ok. 30biletów wstępu: ok. 30biletów wstępu: ok. 30 zł zł zł zł 
 
Uwaga !Uwaga !Uwaga !Uwaga !    
W schronisku młodzieżowym wymagane są śpiwory. Istnieje możliwość zamówienia pościeli + 5 zł.  
Zamiana noclegu na ośrodek wypoczynkowy + 58 zł.    
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 
Długość trasy od Tomaszowa Lubelskiego do Majdanu Górnego ok. 260 km  
Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników wycieczki +3 zł za osobę. 
 
 


