
 
 

Termin  
02.07-27.08.2016: 

Trasa planowanych wycieczek fakultatywnych: Cena*: 

Poniedziałek 
(oprócz 15.08.2016) 

godz. 10.00 – 14.00 
Okuninka – Dubeczno (Huta Szkła) –Okuninka  

20zł/os 

Wtorek godz. 8.30 – 17.00 
Okuninka – Chełm – Zamość – Okuninka  

50zł/os 

Środa godz. 9.00 – 13.30 
Okuninka – Włodawa – Starorzecze Bugu – Sobibór - Okuninka 

20zł/os 

godz. 8.30 – 15.00 
Okuninka – Kodeń – Jabłeczna – Kostomłoty – Okuninka  

30zł/os 

Czwartek godz. 3.30 – 23.30 
Okuninka – Zamość – Hrebenne – Lwów – Okuninka 

160zł/os 

godz. 9.00 – 13.30 
Okuninka – Różanka – Hanna – Romanów – Okuninka  

25zł/os 

Piątek godz. 8.30 – 14.30 
Okuninka – Urszulin (Poleski Park Narodowy)  - Okuninka 

25zł/os 

Sobota godz. 7.00 – 18.00 
Okuninka – Dorohusk – Luboml – Szack – Okuninka 

70zł/os 

Niedziela  godz. 9.00  
Wycieczki rowerowe z przewodnikiem 
- trasy dla rodzin: 
   1) Okuninka – Adamki - Okuninka (10km) 
   2) Okuninka – Sobibór – Suchawa – Adamki – Okuninka (20 km)  
- trasy dla dorosłych:  
   1)  Trójstyk Granic (26 km) 
   2)  Szlak Green Velo: Okuninka – Włodawa – Różanka – 
Dołhobrody – Hanna – Okuninka (50 km) 

 
Cena: 10zł-25zł/os 

w zależności od ilości 
uczestników 

 
Cena nie obejmuje 

wypożyczenia roweru, 
 

 

UWAGA:  Uczestnicy wycieczek zagranicznych muszą posiadać ważny paszport min.6miesięcy. 
*Cena wycieczek autokarowych skalkulowana przy 40 osobach płacących.  
Cena obejmuje: transport autokarowy, pilot/przewodnik po zwiedzanych obiektach, ubezpieczenie 
NNW (wycieczki krajowe), ubezpieczenie NNW i KL (wycieczki zagraniczne).  
Cena nie obejmuje biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. 

 

 Dubeczno–Huta Szkła. Huta Szkła została założona w 1755 roku, wybudował ją         
J.Schuldberg. W czasach okupacji niemieckiej budynek został zbombardowany                        
i spalony, odbudowa trwała 2 lata. Aktualnie w hucie produkowane są wyroby szklane 
na skalę światową. Podczas zwiedzania huty szkła można poznać podstawowe procesy 

technologiczne produkcji szkła – wytop, obróbka i zdobinie. Po zwiedzaniu możliwość 

dokonania zakupów w sklepiku firmowym huty.   
 
 Chełm-Zamość. Chełm: Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto, Chełmskie 

podziemia kredowe - zabytkowa kopalnia kredy należąca do unikatowych 
obiektów w skali kraju i Europy, labirynt tajemniczych chodników 
powstałych w wyniku eksploatacji pokładów kredy już w czasach 
średniowiecza W trakcie zwiedzania, w jednej z komór pojawia się 
legendarny opiekun kredowego labiryntu „Duch Bieluch”. Zamość – „Padwy 

Północy” perły renesansowej architektury, zwiedzanie: Stare Miasto - wpisane 

na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Katedra, 

fortyfikacje miejskie (bastiony, nadszańce, bramy, rotunda), Pałac Zamoyskich, 

bożnica żydowska. 
 



 Włodawa – Starorzecze Bugu (Orchówek) – Sobibór.  
Włodawa zwiedzanie tzw. „czworoboku”, synagogi barokowej (jeden z 
najcenniejszych zabytków sakralnej architektury żydowskiej w 
Polsce), cerkwi prawosławna p.w. Narodzenia NMP (zbudowana na 
planie krzyża greckiego), klasztoru O.O. Paulinów                                           
(z 6 monumentalnymi rzeźbami Ojców Kościoła), punktu pomiaru 
wody na Bugu, Orchówek – spacer wzdłuż zakola Bugu, Sobibór – 
wizyta w obozie zagłady. 

 
 
 Kodeń-Jabłeczna-Kostomłoty „Szlak Przenikania 

Kultur”. Kodeń- sanktuarium Maryjne, które zasłynęło z obrazu 
Madonny wykradzionego  z kaplicy papieskiej w Rzymie przez 
Mikołaja Sapiehę; zwiedzanie Bazyliki p. w. św. Anny, Cerkwi 
gotyckiej p.w. św. Ducha; Jabłeczna -męski monastyr 
prawosławny; zwiedzanie cerkwi (XIX w.) p. w. św. Onufrego; 
Kostomłoty -nadbużańska wieś z drewnianą cerkwią prawosławną  

(XVII/XVIII w.). 
 
 Lwów „Florencja Wschodu”- zwiedzanie Starówki Lwowskiej wpisanej na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, kościół dominikanów, 
kamieniczki w Rynku, Ratusz, Kaplicy Boimów, Hotel George, 
pomnik Adama Mickiewicza, Katedry Ormiańskiej, Katedry 
Unickiej, Opery Lwowskiej, Cmentarza Łyczakowskiego, Cmentarza 
Orląt Lwowskich.  
 

 Różanka-Hanna-Romanów. Różanka wspaniałe 
pozostałości rezydencji Zamoyskich, malownicze zakole Bugu, na obszarze 12 
ha parku rośnie 600 drzew, w tym wiele egzotycznych. 
Hanna – cenny zespół cerkiewny obecnie kościół 
rzymsko-katolicki p.w. Piotra i Pawła. Ściany kościoła 
zdobiła polihromia, malowana na płótnie naklejonym na 
deskach z poł. XVIIIw. Romanów – piękny zespół dworki i 

muzeum Józefa Kraszewskiego, który spędził w rodzinnym 

majątku dzieciństwo.  
 

 
 Urszulin - Poleski Park Narodowy. Park położony jest na rozległych 

przestrzeniach bagien torfowisk Polesia. Teren Parku to 
namiastka tundry bądź lasotundry, wysunięta najdalej 
na południowy zachód Europy. Punktem 
wyjściowym pracy edukacyjnej w PPN jest Muzeum w 
Zaułczu Starym, zaś kolejnym narzędziem edukacji są 
ścieżki przyrodnicze dające możliwość realizacji 
różnorodnych zajęć tematycznych. Spacer ścieżka 
przyrodniczo-dydaktyczną „Spławy” bądź „Perehod”. 
 
 Luboml-Szack „Szackich Jezior Błękit”.  Pojezierze Szackie  składa się  

z 30 jezior i zlokalizowane jest w międzyrzeczu Bugu oraz Prypieci. 
Największym jeziorem tego pojezierza jest Jezioro Świteź o powierzchni 
około 27 km², które jest drugim co do wielkości naturalnym akwenem 
Ukrainy. Zakupy w strefie przygranicznej. Zwiedzanie przygranicznego miasta 
Lubomli.  


