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Impreza Turystyczna numer 64 / 2019 

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY 
Zwierzyniec, Zamość, Szczebrzeszyn, Baranów 

 
 

3 – 5.05.2019r. – 3 dni 
 

1 dzień piątek  
Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 6.45 z Katowic – (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. 
Przejazd przez Siewierz, Jędrzejów, Szydłów do Kurozwęk* (pałac, lochy, udział w safari z bizonami). 
Przejazd do Baranowa Sandomierskiego* (zwiedzanie założenia parkowo - zamkowego Leszczyńskich). 
Przejazd do Zwierzyńca na miejsce zakwaterowania w OW „Zacisze”, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień sobota 
Śniadanie. Przejazd do Szczebrzeszyna (pomnik chrząszcza) i do Zamościa – zwiedzanie miasta 
wpisanego na światową listę UNESCO: Muzeum Zamojskich*, katedra, synagoga, wieża widokowa*, 
bastion VII*. Czas na wytchnienie, przejazd do Krasnobrodu - pałac Leszczyńskich, kościół, klasztor, 
kapliczka na wodzie, spichlerz.  
Powrót na ośrodek, obiadokolacja, wieczorne ognisko integracyjne, nocleg.  

3 dzień niedziela 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Zwierzyńca (zwiedzanie miejscowości, w tym Ośrodek 
Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego PN* wraz z filmem). Przejście ścieżką edukacyjno – 
dydaktyczną przez Bukową Górę (ok.1,5h) do miejscowości Sochy, czas na wytchnienie.  
Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty autostradowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik na całej trasie,  

• 2 x śniadanie (bufet), 2 x obiadokolacja,  

• ognisko z pieczeniem kiełbasy, 

• rezerwacja wstępu do obiektów, oraz przewodnicy po obiektach, 

• nocleg w OW Zacisze (pokoje 2-3 os. wc, łazienki),  

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
  

koszt wycieczki: 448 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 430 zł  
 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Koszt wycieczki nie zawiera wstępu do zwiedzanych obiektów*. Cena wstępu:  N – 85 zł, U – 60 zł. 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna 
miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych).  

 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Roztocze”. 

http://www.chorzow.travel.pl/

