PLAN WYCIECZKI - ROZTOCZE

07-14.07.2018

07.07.18 Sobota- (ok. 5:00) wyjazd z Prudnika, przejazd na trasie Prudnik – Zamość połączony ze
zwiedzaniem Tarnowa, przyjazd do Krasnobrodu, zakwaterowanie.
08.07.18 - Niedziela: Wycieczka autokarowa do Ruszowa i Zamościa.
Przejazd do Ruszowa:
Zwiedzanie Olejarni Świątecznej i pokaz bicia oleju metodą tradycyjną "Jak drzewiej bito
olej".
Zwiedzanie Starówki Zamojskiej:
„Perła Renesansu”, jeden z najwspanialszych w Europie przykładów „Miasta idealnego”
opartego na wzorach włoskiej urbanistyki renesansowej. Miasto wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trasa zwiedzania: Brama Lwowska, Nadszaniec atrakcja - wystrzał armatni, Rynek Wielki z Ratuszem i kamieniczkami podcieniowymi
/kamieniczki ormiańskie/, Katedra Zamojska /zwiedzanie/, Pałac i Pomnik J. Zamojskiego,
Akademia Zamojska, Rynek Solny, Synagoga, fortyfikacje dawnej Twierdzy Zamość.
Trasa Podziemna w Nadszańcu.
Muzeum Zamojskie.
9.07 – Poniedziałek: Wycieczka autokarowa po Roztoczu Środkowym /9.00 – 16.00/.
- Przejazd do Suśca.
Nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking //chodzenie z kijkami// wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne, zasady doboru kijków, przykładowe ćwiczenia rozgrzewające z
wykorzystaniem kijków, ćwiczenia wprowadzające oraz nauka i doskonalenie techniki.
Wycieczka terenowa z kijkami Nordic Walking nad rzeką Jeleń do największego
wodospadu na Roztoczu /Jelonek-Niagara Roztoczańska/, spacer po Rezerwacie Ścisłym
"Nad Tanwią" i podziwianie ponad 20 małych wodospadów zwanych szumami, szypotami,
bystrzami lub porohami /słynne Szumy nad Tanwią, odpoczynek przy sklepie "Gargamel".
Przejazd do Hamerni:
Wycieczka terenowa po Rezerwacie Ścisłym "Czartowe Pole" nad brzegami malowniczej
rzeki Sopot do ruin Papierni Zamojskich /najpiękniejsze miejsce na Roztoczu/.
Przejazd do Józefowa:
Spacer po największych i najpiękniejszych kamieniołomach na Roztoczu i wejście na Wieżę
Widokową, kirkut żydowski /czas wolny - kawa, ..., dobre lody/.
10.07 - Wtorek : Wycieczka autokarowa do Lublina całodniowa /8:00- 18.00/
Przejazd do Lublina i zwiedzanie:
Trasa wiedzie ze Wzgórza Zamkowego ku malowniczym uliczkom w obrębie dawnych
murów miejskich Starego Miasta. Po drodze na zwiedzających „czekają” najbardziej
charakterystyczne zabytki i miejsca w Lublinie, m.in. Brama Grodzka, Plac po Farze,

kościół i klasztor dominikanów (wnętrze), Trybunał Koronny, rynek z zabytkowymi
kamieniczkami, Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, Archikatedra Lubelska (wnętrze),
ratusz, Plac Litewski.
Czas zwiedzania:3 godz. – dodatkowe atrakcje:
- robiąca niezapomniane wrażenie zakrystia akustyczna oraz skarbiec w lubelskiej Archikatedrze
- kaplica Trójcy Świętej (mała królewska kaplica z freskami w stylu bizantyjskim
- punkt widokowy na Wieży Trynitarskiej
- regionalny cebularz lubelski (pszenny placek drożdżowy z cebulą i makiem)
Obiad w trakcie zwiedzania.
11.07 - Środa: Wycieczka piesza po Krasnobrodzie /ok. 6 km, wyjście 9.00/.
Trasa: OW "Jolanta" - Centrum Turystyczne nad Zalewem /Wodne Miasteczko/ - Centrum
Uzdrowiskowe /Sanatorium Rehabilitacyjne/ - Kamieniołomy i Baszta Widokowa
Kaplica Objawień - na Wodzie z cudowną, uzdrawiającą wodą, gdzie w 1640 roku Matka
Boża objawiła się Jakubowi Ruszczykowi, miejsce znalezienia Cudownego Obrazka Matki
Bożej, od wieków zwanej Matką Bożą Krasnobrodzką - Panią Roztocza. Przed tym
Obrazkiem królowa Marysieńka odzyskała zdrowie.
-Zwiedzanie Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z Cudownym Obrazkiem
Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Relikwie Świętego Jana Pawła II, Siostry Faustyny
Kowalskiej i inne ciekawostki. Kościół fundowany przez królową Marysieńkę, która w ten
sposób pragnęła podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski.
Zwiedzanie Muzeów: Muzeum Wieńców Dożynkowych, Ptaszarni, Muzeum Wsi
Zamojskiej, ekspozycji geologicznej i garncarskiej oraz Muzeum Flory i Fauny Roztocza.
12.07 - Czwartek: Wycieczka autokarowa do Szczebrzeszyna i Zwierzyńca /wyjazd 9:00 /
Przejazd do Szczebrzeszyna:
Najstarsze miasteczko na Zamojszczyźnie, miasto trzech kultur, obrządków, które przez
wieki tworzyły wielokulturowość tego terenu : Rynek z kamieniczkami dawniej
zamieszkanymi przez Żydów. Synagoga, cerkiew prawosławna, kościoły wybudowane w
stylu renesansu lubelskiego: Św. Mikołaja i Św. Katarzyny. Pomnik Chrząszcza /symbol
miasta/.
- Przejazd do dawnego Klemensowa: /obecnie Szczebrzeszyn/
Zwiedzanie Muzeum Skarbów Ziemi i Morza. Zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł Wiatrak + Kuźnia. Czas na kawę w Restauracji "Klemens".
Przejazd panoramiczny:
Klemensów /jedyny na Roztoczu wiatrak 'Koźlak" - teren byłej Cukrowni - Zakłady
Tłuszczowe w Bodaczowie - Pałac Zamojskich - obiekty poordynackie w Michalowie.
Przejazd do Zwierzyńca:
Trasa spaceru: Pomnik Opatrzności Bożej i Szarańczy /jedyne na świecie/ - obiekty dawnej
Ordynacji Zamojskich - Kościół pw. Jana Nepomucena na Wyspie, obiekty Ordynacji
Zamojskich, "Zwierzyńczyk" - zwiedzanie Browaru Zamojskich z przewodnikiem i
degustacją piwa.

13.07 - Piątek: Zwiedzanie skansenu etnograficznego /wyjazd 8.30/ (dla chętnych spływ
kajakowy).
Przejazd do Guciowa - zwiedzanie skansenu etnograficznego: budownictwo drewniane
kryte strzechą, muzeum meteorytów z całego świata, eksponaty geologiczne z Roztocza,
wyposażenie chałupy i stodoły, ciekawe eksponaty z lat 60, 70 i 80 XX w. Ciekawe
opowieści miejscowych przewodników. Zakupy pamiątek z Roztocza.
Możliwość zakupu regionalnego, swojskiego jedzonka - "Dla cioci dżem, dla wujka smalec, a dla
teściowej ...?" /chleb żytni na zakwasie, smalec, soki, miody, dżemy, grzyby, ogórki.
Przejazd do Zwierzyńca - Zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno Muzealnego Roztoczańskiego
Parku Narodowego w Zwierzyńcu /podział na 2-3 grupy.
Przejazd do Górecka Kościelnego - Zwiedzanie Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa
/najstarszy kościół drewniany na Zamojszczyźnie/, Przejście Aleją Dębową /dęby
szypułkowe 400-500 letnie/, na trasie zabytkowe kapliczki.
14.07.18 Sobota- (powrót) wyjazd 8.00 do Sandomierza. Zwiedzanie miasta (około 3 godzin).
Wyjazd do Prudnika.
Dodatkowe informacje:
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką, pierwszeostwo dla członków Oddziału w
Prudniku.
W cenie wycieczki: transport, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje + obiad w Lublinie),
obsługa przewodnicka, bilety wstępu.
Pełną wpłatę w wysokości 1000 zł należy dokonać do 01.06.2018 w biurze przy ul. Traugutta
19 lub na konto PTTK O / Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000
1401 0001. W przypadku rezygnacji z wycieczki wpisowe nie będzie zwracane.
Baza noclegowa –OW Jolanta w Krasnobrodzie.
Powrót z wycieczek przewidywany jest w godzinach 15/16 (oprócz wycieczki do Lublina). Czas
od powrotu z wycieczek do obiadokolacji i po obiadokolacji do zagospodarowania we własnym
zakresie.
Możliwość skorzystania z Miasteczka Wodnego: plaża i kąpielisko nad zalewem, baseny z ciepłą
wodą, Park Linowy, Park Dinozaurów, atrakcyjne tereny do spacerów wokół ośrodka. Wszystkie
atrakcje znajdują się w pobliżu ośrodka.
Wszystkie wycieczki prowadzone są przez lokalnych przewodników.
Przedstawiony program może ulec zmianom w trakcie trwania wycieczki z przyczyn niezależnych
od organizatorów.
Organizatorzy: H i J Garczyńscy

