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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 okolice Janowa Lubelskiego. 

Kolacja. 

 Podchody nocne - 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 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.  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 

 5000 NNW; 

4 noclegi, 4 śniadania; 

3 kolacje, 3 obiady, 

1 suchy prowiant, 

1 obiadokolacja; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –  195  zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

1135 zł/os 1030 zł/os 975 zł/os 955 zł/os 930 zł/os 
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 Wyprawa samochodami terenowymi po bezdrożach leśnych. Istnieją 

różne możliwości: 

1) Off-road – przeprawa po terenie leśnym (mokradła, wzniesienia, 

wydmy, bagna) 

2) Off-road wariant ekstrem - polega na przeprawie samochodem 

terenowym terenu bagiennego.  

Kolacja.   *Wieczorne spotkanie na grach i zabawach.  

 

Dzień 3 

Śniadanie, suchy prowiant.  

Całodniowa wycieczka do terenie Roztocza.  

 Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie miasta: Brama Lwowska, Twierdza 

Zamość, Stare Miasto, Rynek Wielki, Ratusz, kamieniczki, Rynek Solny, 

Synagoga, Katedra.  

 Górecko Kościelne – Kościół św. Stanisława Męczennika, Aleja 

Dębów, Kapliczka ,,Na wodzie”.  

 Krasnobród – Kościół Nawiedzenia NMP, muzeum wieńców 

dożynkowych, Kapliczka na Wodzie.  

Powrót na obiadokolację. *Wyjście na plac zabaw lub boisko. Nocleg.  

 

Dzień 4 

Śniadanie. Zajęcia na terenie ośrodka. 

 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.  

Obiad. 

 Medicus – gra edukacyjna mająca na celu nauczenia uczestników 

postępowania w różnych sytuacjach związanych z pierwszą 

pomocą. Gra strategiczna medicus polega na zdobyciu jak 

największej ilości punktów i ukończeniu całej trasy. 

Podczas gry na uczestników czeka szereg pytań 

teoretycznych, zadań praktycznych związanych z pierwszą 

pomocą. Podczas gry uczestnicy będą musieli wykazać się 

pomysłowością, wytrzymałością fizyczną oraz sporą 

wiedzą. 

Kolacja. Nocleg.  

 

Dzień 5 

Śniadanie. Wykwaterowanie.  

 Łowcy skarbów - jest to projekt z rodzaju „poszukiwania skarbu”, 

o wielowątkowej fabule, która wciąga uczestników w wiele 

połączonych ze sobą w jedną całość zadań. Fabułą dla tego 

projektu jest historia związana ze skarbem, ukrytym gdzieś 

w najbliższej okolicy. Tego właśnie skarbu będą poszukiwali 

uczestnicy w projekcie „Łowcy skarbów”. 

Podczas projektu, na uczestników będą czekały liczne niespodzianki 

i przeciwności losu. Będą oni musieli stawiać czoła coraz to nowym 

wyzwaniom o różnym stopniu trudności, zarówno fizycznym jak i 

intelektualnym. 

Obiad. 

Wyjazd w drogę powrotna.  

Powrót w godzinach popołudniowo – wieczornych. 
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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: 300 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Możliwość dokupienia suchego prowiantu w każdym 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 Lublina - Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto – Brama Grodzka, Plac po 

Farze, Rynek z Trybunałem Koronnym. 

 Paintball.  

 Zajęcia sportowe; 

 Park linowy; 

 Spływ kajakowy. 

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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