
 
Wycieczka 1-dniowa 

do Przemyśla i Krasiczyna 
 

 
6.30 Spotkanie z pilotem  – wyjazd z Zamościa. 

 
Przejazd do Przemyśla: Obejrzenie panoramy miasta  z Kopca Tatarskiego.  

Spacer po Starym Mieście w Przemyślu - obejrzenie rynku, 
 kamienic mieszczańskich, murów miasta, parku, Zamku Kazimierzowskiego, 

katedry bizantyjsko-ukraińskiej oraz innych obiektów zabytkowych.  
Zwiedzanie Muzeum Dzwonów i Fajek. 

 
 
 

Przejazd do Zespołu Zamkowo- Parkowego w Krasiczynie 
Zwiedzanie zamku: dziedziniec zamkowy, krypta w Baszcie Boskiej, gabinet 

myśliwski w Baszcie Szlacheckiej, kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, sale ekspozycyjne, wejście do lochów zamkowych 

(zwiedzanie Sali tortur). 
 
 

Cena  112 zł - dla grupy 30-osobowej 
 + 3 opiekunów gratis    

 
W cenie: 

 
• transport autokarem klasy turystycznej; 

• opiekę pilota; 
• usługi przewodnika; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
• ubezpieczenie NNW. 

 
 

UWAGA KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
 

Biuro Turystyczne Roztoka Multiprotekt  
telefon: 505 783 458, e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com  

ul. Kilińskiego 82, 22-400-Zamość 
 Biuro Turystyczne Roztoka posiada wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez 

Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 

mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


 
   Wycieczka 1-dniowa 
do Sandomierza i Ujazdu 
 

 
 

8.00  Spotkanie z pilotem  – wyjazd z Zamościa. 
 

Przejazd do Sandomierza. Spacer po zabytkowej części miasta:  
Wąwóz św. Jadwigi, kościół św. Jakuba, XIV-wieczny zamek zbudowany przez 

Kazimierza Wielkiego, furta ,,Ucho igielne”, bazylika katedralna,  
Collegium Gostomianum, Dom Długosza, rynek: renesansowy ratusz oraz kamienice 

mieszczańskie, Brama Opatowska, Synagoga z XVII wieku.  
 
 

Rejs statkiem po Wiśle. 
 
 

Przejazd do Ujazdu: zwiedzanie zamku Krzyżtopór – siedziby rodu Ossolińskich, 
wspaniałego założenia typu palazzo in fortezza czyli pałacu w fortecy. 

 
 

CENA:  118 zł/os. dla grupy dla grupy 30-osobowej  
+ 3 opiekunów gratis. 

 
W cenie: 

• transport autokarem klasy turystycznej; 
• opiekę pilota; 

• usługi przewodnika; 
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 

• ubezpieczenie NNW. 
 
 
 

UWAGA KOLEJNOŚĆ  ZWIEDZANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
 
 

Biuro Turystyczne Roztoka Multiprotekt  
telefon: 505 783 458, e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com  

ul. Kilińskiego 82, 22-400-Zamość 
 Biuro Turystyczne Roztoka posiada wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez 

Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 

mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Spotkanie ze Słowianami

1 DZIEŃ 

8.00 Wyjazd z Zamościa.

Przejazd na Ośrodka Rekonstrukcji Archeologicznej - Choina Horodyszcze.

 Obejrzenie widowisk związanych, z życiem Słowian w epoce średniowiecza, obejrzenie grodu 
wieloczłonowego, miejsc kultu. Podczas widowiska uczestnicy poznają obrzęd ślubu, bitwy  oraz 

ciałopalenia zmarłego.
 

Uczestnictwo w warsztatach wyrobu krajek, gotowania jedzenia ( z epoki średniowiecza). Warsztaty 
bębniarskie oraz zabawa w kuchni słowiańskiej. 

Nauka tańców średniowiecznych.

Posiłek przy ognisku.

 W drodze powrotnej obejrzenie ruin renesansowego, bastejowego  Zamczyska w Krupem.

Cena dla grupy 40 osób: 73 zł/osobę (+ 3 opiekunowie - gratis)

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
• transport autokarem klasy turystycznej:

• posiłek (kiełbaska, pieczywo , woda) 
• opiekę przewodnika/pilota; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
• ubezpieczenie NNW.

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Wycieczka po ,,Gotanii”

 
 

DZIEŃ 1

8.00 Zbiórka i spotkanie z pilotem. 
 

Czermno - obejrzenie grodziska i pozostałości po dawnym grodzie Czerwień 
(być może będą właśnie wykopaliska prowadzone w owej miejscowości). 

 
Kryłów- obejrzenie figury św. Mikołaja z Wilkiem oraz źródła. 

Zwiedzanie bastionowego zamku na wyspie. 
 

Po drodze wejście na platformę widokową w Królewskim Kącie, miejsce bitwy w 1018 roku. 
 

Czumów- obejrzenie z zewnątrz budynku pałacu. 
 

Hrubieszów- Spacer do cerkwi - 13 kopułowej  
i „Sutek”-dawnych hal targowych.

Zwiedzanie Muzeum im. Ks. S. Staszica. 
 

Masłomęcz - wizyta w Wiosce Gotów, obejrzenie rekonstrukcji domów 
i innych budynków gospodarczych. 

 
 

         Cena:  51 zł/osoba dla grupy 40 osób

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

wszystkie bilety wstępu

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Wycieczka do Lublina

 
 

DZIEŃ 1

Spotkanie z pilotem, wyjazd do Lublina.

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej  
– skansen gromadzi zabytki drewnianej architektury z całej Lubelszczyzny.

 

Obejrzenie miasta podczas spaceru: 

Zamek Lubelski, Kaplica św. Trójcy, Brama Grodzka, Plac po Farze, Trybunał Koronny, Rynek, 
Brama Krakowska, Archikatedra,  Wieża Trynitarska, Katedra Lubelska kościół Dominkanów.

Możliwość zwiedzania terenu byłego  Obozu Pracy Majdanek

Cena dla grupy 40 osobowej: 53 zł/osobę

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

wszystkie bilety wstępu

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Wycieczka do Przemyśla

 
 

DZIEŃ 1

7:00 Wyjazd do Przemyśla

Bolestraszyce  
- zwiedzanie arboretum, w którym zgromadzono 2200 gatunkow krzewów i drzew, 1200 gatunków 

roślin zielonych i 180 gatunków roślin szklarniowych. 

Przemyśl  
- zwiedzanie Muzeum Dzwonów i Fajek.

Obejrzenie panoramy miasta i okolicy z Kopca Tatarskiego.

Obiad

Zwiedzanie Starego Miasta:  
Katedry Katolickiej, Katedry Grekokatolickiej, pomnik Wojaka Szwejka, rynku wraz z zabytkowymi 

kamienicami i innych. 

Obejrzenie zamku oraz fundamentów palatium i rotundy (relikty kościoła).

Zwiedzanie jednego z fortów twierdzy przemyskiej.

Cena dla grupy 40 osobowej:  105 zł/osoba

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

wszystkie bilety wstępu
obiad

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Roztocze Południowe

 
 

DZIEŃ 1

8.00 Zbiórka i spotkanie z pilotem.

Bełżec: 
zwiedzanie pomnika i muzeum na terenie dawnego Obozu Zagłady, obejrzenie z zewnatrz 

drewnianej zabytkowej cerkwi.

Południowo Roztoczański Park Krajobrazowy:

Zwiedzanie ruin barokowej cerkwi w Lubyczy Królewskiej.

Siedliska - zwiedzanie Muzeum Skamieniałych Drzew, 
 spacer po miejscowości w trakcie, którego zobaczymy: kaplicę na źródle, zabytkowy kościół (w 

którego otoczeniu można zobaczyć także skamieniałe drzewa), kaplicy św. Huberta.

Zwiedzanie jednego z bunkrów linii Mołotowa (potrzebne są latarki).

Hrebenne   
- obejrzenie zabytkowej cerkwi wraz z renesansowym ikonostasem.

Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

                                  

Cena dla grupy 40 osobowej: 50 zł/osobę

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

ognisko z kiełbaskami

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Roztocze i Szumy

 
 

DZIEŃ 1

Spotkanie z pilotem/przewodnikiem.
Ruszów: 

olejarnia świąteczna, poznanie tradycji uprawy roli na podzamojskiej wsi, poznanie funkcji 
poszczególnych narzędzi wiejskich.

Pokaz tłoczenia oleju.

Krasnobród: 
zwiedzanie Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, kaplicy 

na źródłach, obejrzenie panoramy Krasnobrodu z punktu widokowego nad kamieniołomem.

Susiec: 
obejrzenie Szumów w Suścu, czyli ,,Rezerwat nad Tanwią”.

Guciów (mini skansen): 
obejrzenie chałupy, stodoły i karczmy

,,przeniesionej jakby” z XIX wieku we współczesność, oraz wystawy geologicznej.

Cena dla grupy powyżej 45 osób: 45 zł/osobę

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

wszystkie bilety wstępu

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com


Wycieczka - 1 dzień
Roztocze Zachodnie

 
 

DZIEŃ 1

Spotkanie z pilotem/przewodnikiem.

Klemensów  
- obejrzenie z zewnątrz pałacu Zamoyskich oraz parku zaprojektowanych w XVIII w.

Radecznica   
- zwiedzanie katolickiego miejsca kultu: klasztoru (z XVII w.), oraz kaplic m.in. kaplicy św. Antoniego 

na źródłach (kaplice na źródłach są charakterystycznym elementem kulturowym Roztocza).

Mokrelipie  
- zwiedzanie skansenu pszczelarstwa, poznanie dawnego zawodu bartnika i pszczelarza, obejrzenie 

pracy pszczół z bliska.
Degustacja miodu i dla każdego uczestnika słoik miodu,,na pamiątkę”.

Sąsiadka 
- obejrzenie wieloczłonowego grodziska w miejscu dawnego grodu czerwieńskiego Sutiejsk.

Szczebrzeszyn 
- spacer po miasteczku obejrzenie m. in. pomnika chrząszcza

i zwiedzanie kościołów renesansowych, synagogi, kirkutu oraz najstarszej cerkwi murowanej 
w Polsce.

                   
Cena dla grupy powyżej 45 osób: 42 zł/osobę

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 
autokar

pilot/przewodnik
ubezpieczenie

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Nasza oferta dostosowywana jest do potrzeb i portfela każdego turysty! 
Istnieje możliwość negocjacji cen.

Biuro Turystyczne „Roztoka” - - - ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
NIP 9222703511; REGON 060590199

Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, nr. 181 Gwarancja nr M 202330 
wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

WWW.ROZTOKA.NET

tel. + 48 505 783 458 e-mail: roztoka.zamosc@gmail.com

http://www.roztoka.net
mailto:roztoka.zamosc@gmail.com

