Wycieczka objazdowa:
Zamość i okolice
BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów)
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4
Tel: 790 319 139
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl

Cena zawiera:
- przejazd klimatyzowanym autokarem w 2 strony,
- 2 noclegi w Zamościu w Hotelu Mercure*** lub innym o podobnym standardzie
(w zależności od dostępności), pokoje 2-osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 2 x śniadania, 3 x obiad, 2 x kolacja,
- degustacja wina w Winnicy Marysieńka,
- integrację uczestników (uroczysta kolacja połączona z integracją:
alkohol, napoje, muzyka, przekąski – szczegóły do ustalenia),
- opiekę pilota podczas całej trasy,
- usługi przewodnickie,
- opłaty drogowe i parkingowe,
CENA: około
- ubezpieczenie NNW.

699 zł/os.

(w przypadku 40 uczestników)

Cena nie zawiera:
- wydatków osobistych,
- biletów wstępu.

CENA: około

669 zł/os.

(w przypadku 48 uczestników)

Wycieczka 3-dniowa
Przykładowy program wycieczki:
Dzień 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z miejsca zbiórki w strone Zamościa.
Przejazd przez Krasnobród i tu mały postój  Krótkie zwiedzanie
miasteczka m.in. kapliczki na wodzie, klasztoru z barokowym kościołem
oraz wizyta w winnicy ,,Marysieńka” – obiad połączony z degustacją
win robionych przez lokalnych gospodarzy. Przyjazd do Zamościa,
zakwaterowanie w hotelu i czas wolny do własnej dyspozycji. Wieczorem
kolacja i nocleg.

Dzień 2
Po

śniadaniu

spotkanie

z

przewodnikiem

i

zwiedzanie

najważniejszych punktów Zamościa: Rynek Wielki, Ratusz, Kamienice
Ormiańskie i stare kamieniczki, Pałac Zamoyskich i Pomnik Jana
Zamoyskiego – założyciela Zamościa, Katedra, Twierdza. Obiad, czas
wolny. W godzinach wieczornych uroczysta kolacja połączona
z integracją uczestników (alkohol, przekąski, zimna płyta – szczegóły
do ustalenia). Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Następnie wycieczka
po Roztoczańskim Parku Narodowym: Guciów – skansen,
Zwierzyniec, Rezerwat konika polskiego, Szczebrzeszyn - pomnik
chrząszcza, rynek z

XVII-wiecznymi kamieniczkami, cerkiew

pounicka, dawna bożnica – obecnie Dom Kultury. Wyjazd w drogę
powrotną. Wracając postój w Suścu na zwiedzanie i spacer po
rezerwacie „Nad Tanwią”. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty
na odcinku 400 m znajduje się aż 24 wodospady. Podczas zwiedzania
przerwa na obiad. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych.

Uwagi:
1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura
turystycznego (np. pogodowych),
2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot,
3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian,
prosimy o kontakt.

Orientacyjne ceny biletów do miejsc uwzględnionych w wycieczce
– dodatkowo płatne dla chętnych:
Obiekt:

Cena:

Degustacja wina

25 zł/os – wliczone w cenę!

Pałac Zamoyskich

6 zł/os

Twierdza Trasa turystyczna Bastion VII
i Nadszaniec

7 zł/os

Roztoczański Park Narodowy

bezpłatnie

