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Roztoczańskie przyrodnicze klimaty  

i survivalowe zmagania 

Sugerowany program: 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Sandomierza.  

 Spacer po Starym Mieście z pilotem: Rynek, Ratusz, Mury, 

Ucho Igielne, Pałac Biskupów, Collegium Gostomianum, 

kościół św. Jakuba 
 Zbrojownia Rycerska - humorystyczny spektakl z prawdziwym 

rycerzem! 

 Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej.  

 Spacer do wąwozu Królowej Jadwigi. 

Przejazd na zakwaterowanie w kierunku Roztocza. 

Kolacja. 

*Wieczorne spotkanie na grach i zabawach.  

Nocleg 

 

Dzień 2- dzień survivalowy! Konieczność posiadania ubrań i butów na 

zmianę.  

Śniadanie. 

 Mini szkoła przetrwania – są to praktyczne zajęcia, które pozwolą 

uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w programach 

survivalowych np. 

 Budowa szałasów; 

 Rozpalanie ognia bez użycia zapałek; 

 Rozpoznawanie roślin trujących i zwierząt jadowitych; 

 Nauka podstawowych węzłów; 

 Uzdatnianie wody; 

 Przeprawy przez teren bagienny. 

Obiad.  

 Gra Parki Narodowe - jest to gra symulacyjna, w 

której uczestnicy będą mogli poprzez zabawę zapoznać 

się z szeroką rozumianą tematyką ochrony przyrody w 

Polsce. Podczas tej gry na uczestników czeka szereg 

zadań związanych z przyrodą polską. Oprócz wielu 

zadań z przyrody uczestnicy będą musieli się zmierzyć z 

wieloma zadaniami sprawnościowymi. Gra parki jest to 

doskonała gra dla grup, które chcą w sposób aktywny 

zapoznać się z tematyką ochrony przyrody w Polsce. 

 

Kolacja.  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie  

5000 NNW; 

 3 noclegi, 

3 kolacje, 3 obiady 

3 śniadania; 

 Miejsca gratis dla opieki 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  165 zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

895 zł/os 815 zł/os 775 zł/os 760 zł/os 710 zł/os 
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 Wieczorne podchody dla najmłodszych. 

Do skarbu doprowadzą nas zagadki oraz wskazówki, które musimy 

bacznie obserwować. Grupy w trakcie nocnego spaceru napotkają 

niespodziewanych gości, dzięki którym przygoda stanie się jeszcze 

bardziej ciekawa. Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w nocy 

jest przezwyciężenie strachu uczestników przed ciemnościami, 

połączonych z dobrą, bezpieczną zabawą. Wszystkie zajęcia 

prowadzone są w grupach do 15 osób  z udziałem instruktora i 

wychowawcy. 

Nocleg. 

 

Dzień 3 

Śniadanie. 

Przejazd do Zwierzyńca – serca Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej Roztoczańskiego 

Parku Narodowego- ,,W krainie jodły, buka i tarpana”.  

 Spacer ścieżką dydaktyczną na Stawy Echo. Stawy Echo to  

sztuczne zbiorniki utworzone na rozlewisku strumienia Świerszcz. 

Zostały utworzone w latach 1929-34 przez Ordynację Zamojską i 

jest częścią Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Powrót na obiad.  

 Zwariowana olimpiada - uczestnicy w grupach 5- osobowych 

rywalizują w 20 różnych konkurencjach, a ich celem jest 

współpraca i integracja zespołu. Przykładowe konkurencje: 

wyścigi rydwanów, blokowe narty, wyścigi chomików, 

przeciąganie liny, siatki tekili, walki kogutów,  mega supeł, cyrkiel, 

jazda na rowerze przeciwskrętnym i wiele, wiele innych.  

Kolacja. 

 

Dzień 4 

Śniadanie.  Zajęcia na terenie ośrodka.  

 Zagadka Kryminalna – wielowątkowa gra detektywistyczna, w której 

uczestnicy odbywają szkolenie podczas którego przeprowadzają 

śledztwo w sprawie zabitego wilka na terenie Parku Narodowego. W 

trakcie zbierania informacji/dowodów drużyna ma do zaliczenia szereg 

testów sprawdzających ich umiejętności pracy w grupie 

detektywistycznej. Za pomyślne wykonanie zadań grupa otrzymuje 

kolejne szczątki historii wilka- cenne informacje niezbędne do 

rozwiązania zagadki.  

Obiad.  

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE!   

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu umowy 

natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

ZALICZKA: 250 zł/os 
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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w ostatnim dniu wycieczki. 

 Warsztaty przyrodnicze w Roztoczańskim Parku Narodowym; 

 Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie; 

 Wycieczka- wystawa przyrodnicza w Nadleśnictwie w Janowie 

Lubelskim; 

 Inne zabawy integracyjne (różna tematyka zajęć do wyboru- prosimy 

o kontakt indywidualny); 

 Wycieczka do Zamościa- Brama Lwowska, Twierdza Zamość, Stare 

Miasto, Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, Rynek Solny, Synagoga, 

Katedra. 

 Wycieczka do Lublina - Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto – Brama 

Grodzka, Plac po Farze, Rynek z Trybunałem Koronnym. 

 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.   

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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