WYPOCZYNEK NA ROZTOCZU
Z KOŁEM
PTTK PSZÓW – RYDUŁTOWY
Ramowy program pobytu
1 dzień – 15.06.2017 czwartek
Wyjazd z Pszowa o godz. 500. Przejazd w okolice Suśca – miejscowości, która swoją sławę
zawdzięcza malowniczemu przełomowi Tanwi. Miejsce to zostało uznane przez czytelników
dziennika „Rzeczpospolita” za jeden z „Siedmiu cudów natury polskiej”. Przejście malowniczym
szlakiem „Szumów”. Przejazd do rezerwatu „Czertowe Pole” - jednego z najpiękniejszych
miejsc Roztocza. Przejście ścieżką spacerową obok ruin papierni z XVIII w. Przejazd do
Józefowa – wejście na wieżę widokową, panorama Roztocza Środkowego, Kamieniołomu Babia
Dolina i Puszczy Solskiej. Wizyta w Górecku Kościelnym - zwiedzanie zabytkowego kościoła
drewnianego z XVIII w. i spacer aleją kilkusetletnich dębów. Przejazd do Ośrodka
Wypoczynkowego Hubal w Krasnobrodzie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień – 16.06.2017 piątek
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do Zwierzyńca - „stolicy” Roztocza
Środkowego, siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Spacer po miasteczku
podczas którego grupa zobaczy barokowy kościół na wodzie p.w. św. Jana Nepomucena,
budynki dawnego Zarządu Ordynacji, Browar Ordynacki. Wizyta w Ośrodku Edukacyjno –
Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego – zwiedzanie wystawy „W krainie buka, jodły
i tarpana”. Przejście ścieżką spacerową w Roztoczańskim Parku Narodowym – wejście
na Bukową Górę, zejście przez wioskę Sochy spacyfikowaną podczas II wojny światowej. Krótka
wizyta na miejscowym cmentarzu. Przejście nad stawy Echo gdzie można obserwować chlubę
parku - koniki polskie. Powrót do autokaru. Przejazd do Szczebrzeszyna „gdzie chrząszcz brzmi
w trzcinie”. Spacer po mieście trzech kultur – w programie między innymi pomniki chrząszcza,

renesansowy kościół św. Mikołaja, późnorenesansowa synagoga, cerkiew prawosławna Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny z XVI w. Wieczorem powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
3 dzień – 17.06.2017 sobota
Po śniadaniu przejazd do Zamościa, Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzania miasta wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W programie między innymi Rynek
Wielki, kamieniczki, Katedra i kościoły staromiejskie, dom Centralny, Rynek Wodny, Pałac
Zamoyskich, Ratusz, pomnik założyciela Miasta Jana Zamoyskiego, Akademia, Synagoga
(z zewnątrz), bramy miejskie, fortyfikacje, bastiony. Podczas zwiedzania bastionu VII przejście
trasą turystyczną w jego podziemiach. W programie przewidziano również czas na zwiedzanie
Muzeum Zamojskiego prezentującego bogate zbiory z dziedziny historii, sztuki, etnografii
i archeologii oraz pokaz multimedialny w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Pobyt
w Zamościu można uświetnić wystrzałem z armaty na plateau (placu bojowym) bastionu VII.
Uczestnicy wycieczki sami przygotowują armatę do wystrzału, robią sobie zdjęcia z artylerzystą
w stroju historycznym po czym z bezpiecznej odległości obserwują działanie (kopii) XVII wiecznego sprzętu obronnego. Po południu przejazd do sanktuarium św. Antoniego
w Radecznicy - jedynego miejsca na świecie, gdzie objawił się Święty. Zwiedzanie kościoła
będącego pierwszą Bazyliką Mniejszą w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wieczorem powrót do
ośrodka na obiadokolację i nocleg.
4 dzień – 18.06.2017 niedziela
Zwiedzanie Krasnobrodu - największego sanktuarium Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Zwiedzanie barokowego kościoła wzniesionego przez Marię Kazimierę Sobieską jako wotum
wdzięczności za cudowne uzdrowienie. Przejście do Kaplicy „Na wodzie” gdzie według tradycji
ukazała się Matka Boska. Spacer do doliny św. Rocha - ok. 5 km. Miejsce to jest związane
z pobytem w Krasnobrodzie Marii Kazimiery Sobieskiej oraz z walkami toczonymi tutaj
podczas powstania styczniowego.
Około godziny 1500 przerwa na obiad. Planowany wyjazd do Pszowa o godz. 1600.

ZAPRASZAMY!!!

