ZAMOŚĆ + ROZTOCZE – 4 DNI
1. DZIEŃ
Zwiedzanie miasta. Zamość - Perła Renesansu", "Padwa Północy", "Miasto
Arkad Odrodzenia" - Spacer po Rynku Wielkim, obejrzenie Ratusza i
kamieniczek mieszczańskich, Rynek Solny, synagoga, Nadszaniec, Stara i Nowa
Brama Lwowska.
Obejrzenie pozostałości murów miasta i obiektów pofortecznych, kościół
franciszkanów, katedra, pomnik Jana Zamoyskiego, spacer po parku miejskim
(kojec, Stara Brama Lubelska), Akademia Zamojska, powrót na Rynek.
Zwiedzanie Zoo.
Przejazd do Szczebrzeszyna,
Szczebrzeszyna, zwiedzanie rynku, synagogi, cerkiew p.w.
Zaśnięcia NMP, kościół p.w. św. Mikołaja, kościół p.w. św. Katarzyny, pomnik chrząszcza, przejście na cmentarz
żydowski – jeden z najlepiej zachowanych kirkutów na Roztoczu.
Obiadokolacja.
Nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie.
Zwierzyniec:
Zwierzyniec kościół p.w. św. Jana Nepomucena, „pomnik szarańczy”, obiekty
dawnej Ordynacji Zamojskiej (z zewnątrz).
Zwiedzanie zagrody Guciów.
Krasnobród - obejrzenie kirkutu, 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.
Przejazd do Górecka Kościelnego - modrzewiowy, barokowy kościół p.w. św. Stanisława, spacer aleją
zabytkowych dębów do kaplicy nad strumieniem Szum, zapora wodna nad Szumem
Obiadokolacja. Nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie.
Przejazd do Hamerni,
Hamerni, przejście ścieżką dydaktyczną w Rezerwacie Czartowe pole z malowniczymi ruinami
dawnej papierni położonymi nad rzeką Sopot. Przejazd do Józefowa,
Józefowa zwiedzanie kamieniołomów, synagogi,
pomnik Miszki Tatara, wieża widokowa, żydowski kirkut.
Powrót do Suśca.
Suśca.
Spacer do największego wodospadu na Roztoczu, odkrywanie tajemnic „Zamczyska”, przejście ścieżką
przyrodniczo - dydaktyczną rezerwatu „Nad Tanwią”, obejrzenie 24 progów skalnych tzw. „szumów”.
Susiec - Zaścianek – ognisko z pieczeniem kiałbasek, ciepły posiłek.
Zabawy integracyjne: zakuwanie w dyby, zabawy z liną i pętlą, ciskanie wałkiem w Wałkonia, mielenie
żarnami, strzelanie z łuku, kuszy i wiatrówki do balonu.
Nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do Radruża.
Radruża Zwiedzanie drewnianej cerkwi greckokatolickiej pw. św.
Paraskewii – jednego z najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce.
Przejazd do Horyńca – Zdroju,
Zdroju degustacja wód siarczkowych w uzdrowisku.
Przejazd do Narola – zwiedzanie pałacu rezydencji Łosiów, kościoła
renesansowego i zabytków miasta;
Obiad.

Cena: 227 zł/os przy grupie 45 uczestników + 3 opiekunów gratis
Cena zawiera:
zawiera usługę przewodnika, wyżywienie (3x śniadanie,1x obiad, 3x obiadokolacja, 1x kiełbaska z
ogniska), 3 noclegi, zabawy integracyjne
Cena nie zawiera
zawiera biletów wstępu ok. 31 zł.
Uwaga !
W schronisku młodzieżowym wymagane są śpiwory.
Zamiana noclegu na ośrodek wypoczynkowy + 87 zł.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Długość trasy od Zamościa do Narola ok. 280 km.
Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników wycieczki +4 zł za osobę.

