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CERTYFIKAT 

 

Termin:  Boże Ciało    3-5.06.2021  LUB   4-6.06.2021 lub inny uzgodniony termin. 
Program wycieczki:  
1 dzień: 
Zbiórka w umówionym miejscu we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Lublina: zwiedzanie z 
przewodnikiem - Stare Miasto, Wzgórze Zamkowe, Zamek Lubelski z kaplicą trójcy Świętej (obecnie w 
remoncie), baszta, Brama Grodzka, plac Po Farze, klasztor o.o. Dominikanów, Brama Trynitarska - Archikatedra 
z tzw. zakrystią akustyczną, Brama Krakowska, plac Wolności, kościół św. Pawła Apostoła, plac Litewski, 
Krakowskie Przedmieście. Czas wolny . Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja ok. 18:00. Wieczorny czas 
we własnym zakresie.  Nocleg 
2 dzień: 
Śniadanie godz. 7:00, wyjazd 8:00. Wyjazd z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę po Roztoczu. W 
programie zwiedzania Zwierzyniec  - zabytkiem  Zwierzyńca  jest kościół na wyspie – wybudowany na bazie 
dawnego teatru Marysieoki Sobieskiej. W dobrym stanie przetrwały też inne poordynackie zabytki, jak budynki 
byłego Zarządu Ordynacji i tzw. Pałac Plenipotenta. Zwierzyniec jest siedzibą dyrekcji Roztoczaoskiego Parku 
Narodowego – wizyta w ośrodku muzealnym zapoznanie z florą i fauną Roztocza, wystawa multimedialna. 
Przejście szlakiem turystycznym Roztoczańskiego Parku Narodowego na Bukową Górę lub Stawy Echo. Około 
godziny 15:00 Spływ kajakowy rzeką Wieprz – trasa łatwa, czas płynięcie ok. 2 godziny (kajaki 2 osobowe). 
Godz. 18:00 obiadokolacja po trasie. Powrót do pensjonatu ok. 21:30  Nocleg. 
3 dzień: 
Śniadanie 8:00. Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w godz. 10:00-14:00 w programie: 
zabytkowe kamieniczki w Rynku, katedra, mury obronne, forty, renesansowy Ratusz z Muzeum Okręgowym. 
Czas wolny na obiad na mieście (we własnym zakresie). Wyjazd ok. 16:00 w drogę powrotną. Zakooczenie 
wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 

 

CENA: 520 zł/os przy 45 osobach płacących 
 
Cena zawiera:  przejazd komfortowym autokarem, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, 2  noclegi w  hotelu 
lub pensjonacie – pokoje 2,3 os. z łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, 
przewodników lokalnych. 
Cena nie zawiera:  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (mogą ulec niewielkiej zmianie) 
Ośrodek Edukacyjny z Zwierzyocu – 10 zł/os.,    Wyjście do Roztoczaoskiego Parku – 4 zł/os. 
Muzeum Okręgowe w Zamościu – 14 zł/os., Zamek Lubelski – 5,50 zł/os., Wieża Trynitarska – 7 zł/os. 
Kajaki – od 50 zł (kajak 2 osobowy), czyli od 25 zł/os. (cena może ulec niewielkiej zmianie) 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


