
 

 

Roztocze – Łańcut - Zamość 
 4 DNI AUTOKAREM 

Termin dowolny/do uzgodnienia 
595 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki 
650 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki 
750 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki 
795 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki 

 

 
 
1. Dzień: 
Wyjazd spod Szkoły., Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem. Zamość – dawna siedziba Ordynacji Zamojskiej, za sprawą 
unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta, 
wpisanego na listę UNESCO, bywa nazywany „Perłą Renesansu” oraz „Padwą 
Północy”. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
2. Dzień: 
Śniadanie, przejazd na rynek do Szczebrzeszyna w celu sfotografowania się 
z pomnikiem słynnego chrząszcza. Przejazd do Zwierzyńca (Roztoczański 
Park Narodowy). Spacer po Zwierzyńcu (kościół na wyspie św. Jana 
Nepomucena, budynek zarządu Ordynacji Zamojskiej, browar), stawy „Echo” w 
sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie często pasą się koniki 
polskie. Wizyta we wsi Sochy (pacyfikacja ludności przez nazistów). Kolejne 
miejsce na trasie to słynny rezerwat Szumy na Tanwią. Przejście szlakiem 
turystycznym przez rezerwat. Czas wolny w miejscowości - Susiec to znana 
miejscowość turystyczna, położona na skraju Parku Krajobrazowego Puszczy 
Solskiej. Powrót do hotelu, Obiadokolacja, Nocleg. 
 
3. Dzień: 
Śniadanie, wizyta w Leżajsku. Główny zabytek tego miasta to zespół 
kościelno-klasztorny oo. bernardynów, w którym mieszczą się słynne leżajskie 
organy. Przejazd do Łańcuta. Zwiedzanie dawnej rezydencji magnackiej 
Pałacu Lubomirskich wraz z wozownią i stajniami. Spacer po parku pałacowym.  
Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Śniadanie, Chełm, zwiedzanie Chełmskie Podziemia Kredowe będące 
unikalnym zabytkiem górnictwa kredowego na naszym kontynencie. Spacer po 
starówce, Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 
zbudowana jako chełmska katedra unicka, obecnie rzymskokatolicki kościół 
parafialny. Przejazd do Lublina – spacer po starym mieście. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót pod Szkołę w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 



 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- Przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, wc, klimatyzacja), 
- zakwaterowanie w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami, 
(3 noclegi), 
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
- ubezpieczenie NNW, KL 
- opieka pilota wycieczek 
 
Dodatkowo płatne: 
bilety wstępu ok. 60-100 zł/os. (w zależności od wybranych wstępów) 
 
Wydatki własne 
 
 

 

 
 
ZAPRASZAMY!!! 

 
 

 


