
Lp. DATA DZIEŃ PROGRAM

O godz. 7:00 - Wyjazd z miejsca zbiórki - parking "ALDI".                   

Po drodze zwiedzimy w Lublinie Stare Miasto, na terenie którego odnajdziemy 

liczne zabytki, punkty widokowe oraz pięknie zdobione kamienice, oraz 

sąsiadującym z nim Wzgórzu Zamkowym. Najstarsza historyczna część Lublina 

jest na tyle niewielka, że bez większego wysiłku obejdziemy ją w całości pieszo.

Przyjazd do Ośrodka - zakwaterowanie

Obiadokolacja i wieczorek integracyjny przy muzyce mechanicznej, śpiewie i 

tańcach 

Śniadanie godzina 8:00. Po śniadaniu o godzinie 9:00  wyjazd do 

Podklasztorza w Krasnobrodzie - Kaplica Objawień - na Wodzie z cudowną, 

uzdrawiającą wodą, od wieków zwanej Matką Bożą Krasnobrodzką - Panią 

Roztocza. Zwiedzanie Muzeów :  Muzeum Wieńców Dożynkowych, Ptaszarni, 

Muzeum Wsi Zamojskiej, ekspozycji geologicznej i garncarskiej oraz Muzeum 

Flory i Fauny Roztocza / wstęp  "co łaska"/

Przejazd do Suśca. Wycieczka terenowa po Parku Krajobrazowym Puszczy 

Solskiej i podziwianie ponad 20 małych wodospadów. Przejazd do 

Szczebrzeszyna  i Zwierzyńca. Powrót do Krasnobrodu.

W Guciowie możliwość zakupu regionalnego, swojskiego jedzonka -  "Dla cioci 

dżem, Dla wujka smalec, A dla teściowej ...?" /chleb żytni na zakwasie, smalec, 

soki, miody, dżemy, grzyby czy ogórki.

Przyjazd do Orodka na obiadokolację i wymianę wrażeń ze zwiedzania atrakcji

Śniadanie godzina 8:00. Po śniadaniu wykwaterowanie 

Godzina 9:30 przejazd do miejscowości Budy. Zwiedzanie Centrum Edukacyjno-

Rekreacyjnego Park Żywiołów i podziwianie jedynego w Polsce  Parku Miniatur 

Kresowych - będzie to wycieczka na Ukrainę bez paszportu

Przejazd do Zamościa . Zwiedzanie Starówki Zamojskiej -  „Perła Renesansu”, 

jeden z najwspanialszych w Europie przykładów „miasta idealnego” 

Czas wolny - zakupy pamiątek na Rynku Wielkim i wyjazd do domu ok. godz. 14:00. 

Powrót do Zduńskiej Woli w godzinach wieczornych
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Program ma charakter informacyjny i może ulec niewielkim zmianom (m.in. kolejność 

zwiedzania).

Roztocze - wycieczka turystyczno szkoleniowa 09 - 11.08.2022

Ośrodek Wypoczynkowy "Jolanta" ul. Wczasowa 3, 22-440 Krasnobród 
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