
 

 

Zamość – Roztocze – Sandomierz – Baranów Sandomierski
      19.05 – 21.05.2019 

 

REZERWAT „NAD TANWIĄ” – KRASNOBRÓD –  GUCIÓW - SZCZEBRZESZYN – ZWIERZYNIEC– ZAMOŚĆ – 
SANDOMIERZ – BARANÓW  SANDOMIERSKI 

 

1 Dzień 
Wyjazd z KRAKOWA o godz. 06:30. Przejazd do REZERWATU „NAD TANWIĄ”  
w Rebizantach (Huta Szumy) –zwiedzanie malowniczych wodospadów na Tanwi, 
przejście fragmentem szlaku „Szumów”. Następnie przejazd do KRASNOBRODU – 
zwiedzanie Kapliczki na Wodzie nazywanej często  „Kaplicą Objawień”. Dookoła 
kapliczki rozlokowane są drewniane rzeźby ze Stacjami Różańcowymi wykonane przez 
rzeźbiarza Andrzeja Gontarza. Przejazd do miejscowości GUCIÓW, gdzie zatrzymamy 
się na zwiedzanie Muzeum Etnograficznego – Zagrodę Guciów.  Przejazd do 
SZCZEBRZESZYNA gdzie „chrząszcz brzmi w trzcinie”, spacer po mieście trzech kultur: 
Rynek z XVII w kamieniczkami, pomniki chrząszcza, kościoły św. Katarzyny  
i św. Mikołaja, Synagoga, Cerkiew prawosławna. Przejazd do hotelu w okolicy 
Zwierzyńca. zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

2 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie ZWIERZYŃCA – „stolicy” Roztocza Środkowego, zobaczymy 
barokowy kościółek na wodzie, zabudowania Ordynacji Zamojskiej, Browar ordynacki, 
Zwierzyńczyk i pomnik szarańczy. Przejazd do ZAMOŚCIA, miasta wpisanego na listę 
UNESCO. Zwiedzanie miasta nazywanego „Padwą Północy”:  Rynek Wielki, Ratusz, 
kamieniczki, bramy miejskie, fortyfikacje, Rynek Wodny, Rynek Solny, Pałac 
Zamoyskich, pomnik założyciela miasta Jana Zamoyskiego. Wieczorem powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

3 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do SANDOMIERZA – zwiedzanie miasta: zobaczymy m.in: Bramę 
Opatowską z XIV wieku, Bazylikę Katedralną z XIV wieku, dziedziniec zamkowy, jedyną furtę w murach obronnych 
nazywaną Uchem Igielnym, Rynek, Zamek, Ratusz, Kamienice. Przejazd do BARANOWA SANDOMIERSKIEGO -   
zwiedzanie renesansowego zamku nazywanego „Małym Wawelem”. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do KRAKOWA w godzinach wieczornych /ok. godz. 19:30/ 

 

Cena:   480,00 zł /osoba         
 

 
ŚWIADCZENIA W CENIE:  

 przejazd autokarem klasy lux,  

 opłaty drogowe i parkingowe 

 2 noclegi w Hotelu Roztocze** w Zwierzyńcu,  pokoje 2 - osobowe z łazienkami 

 2 śniadania - bufet 

 2 obiadokolacje   

 opieka pilota - przewodnika 

 przewodnik miejski w Zamościu 

 ubezpieczenie NNW do 5000,00 zł 

 podatek VAT 
 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 dodatkowo płatne bilety wstępu: Zagroda Guciów: 10 zł, Bastion w Zamościu + Prezentacja Multimedialna  
w Prochowni: ok 15 zł, Browar w Zwierzyńcu: 10-20 zł, Zamek w Baranowie Sandomierskim 16zł (bilet ulgowy). 

 dopłata do pokoju 1 osobowego: + 120,00 zł 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o. ul. Karmelicka  32,  31-128 Kraków, tel. (12) 632-01-50 
www.arionsenior.pl           e-mail: arion@arion.pl 


