
Moc atrakcji na Roztoczu - 5 dni 
Termin: 3-7.06.2019 r. 
organizator: HALLA 

 
 

 
1 dzień: 
 7.00 zbiórka uczestników i przejazd do Sandomierza. 
 Poznajemy miasto Sandomierz- Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, wejście do Podziemnej Trasy 

Turystycznej (to system dawnych 14 i 15 wiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy 
składowali swoje towary handlowe), spacer Wąwozem Królowej Jadwigi - Wąwóz rozdziela wzgórza 
Świętojakubskie i Świętopawelskie. Jest to najpiękniejszy wąwóz spośród lessowych wąwozów 
sandomierskich. 

 Przejazd do ośrodka w Roztoczu Zachodnim. 
 W tym dniu: obiadokolacja. 

2 dzień: 
 W tym dniu: śniadanie, prowiant, kolacja 
 Krasnobród - przyrodniczy klejnot Roztocza. Wystawa plenerowa -niespotykane ptactwo: gołębie 

wiekoludy i inne ptactwo, zbiór kamieni, wieńce dożynkowe. 
 Kaplica na Wodzie (Woda pod kaplicą, w opinii miejscowej ludności  
  i licznie przybywających tu pielgrzymów posiada właściwości lecznicze.  Obok kaplicy znajduje się 
figura przedstawiająca objawienie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi oraz Stacje Różańcowe 
wykonane z kamienia przez artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu - Andrzeja Gontarza). 
 Następnie przejazd do Zwierzyńca. Przejście piesze przez Górę Bukową. Po trasie przewodnik 

zapoznaje nas z przyrodą roztoczańską. Odwiedzamy wieś Sochy słynna z wydarzeń z 1943 r. kiedy 
to Niemcy w odwecie z a zabicie niemieckiego żandarma wymordowali około 200 osób. Sochy są 
uznawane za jedną z 4 miejscowości w Europie najbardziej poszkodowanych podczas II wojny 
światowej. 

 Powrót do ośrodka. 
3 dzień: 

 W tym dniu: śniadanie, obiad kolacja 
AKCJA INTEGRACJA: 

Godzina 9:00 Spotkanie z instruktorami omówienie programu 
Wyspa-jest to zabawa, w której uczniowie podzieleni na 4 zespoły mają za zadanie w jak najkrótszym czasie 
dotrzeć do wyznaczonego celu. Uczestnicy będą mieli do pokonania liczne korytarze, w których będą 
znajdowały się różne przeciwności losu. Bardzo często pokonanie trasy będzie zależało od drugiego zespołu, 
który będzie musiał pomóc w wykonaniu określonego zadania. Głównym celem tej zabawy jest: pomoc 
innym, sens rywalizacji w zespołach (klasach), współpraca w zespole (klasie), dążenie do wyznaczonego celu 
Spartakiada-podczas spartakiady na uczestników czeka szereg konkurencji 15 osobowych, w których będą 
musieli przejść sztafetę składającą się z 8 konkurencji. Jest konkurencja wyjątkowo zespołowa, w której cały 
15 osobowy zespół musi razem współpracować aby wykonać określone zadanie. Poniżej przedstawiamy 
opis konkurencji jakie będą czekały na uczestników podczas spartakiady.  
Marsz na orientację-pozwala uczestnikom na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, 
posługiwania się kompasem, orientacji w terenie oraz współdziałania w grupie. 
Długości tras dostosowane są do wieku uczestników. Oferta obejmuje między innymi: 
przeszkolenie z czytania mapy, topografii i orientacji w terenie. 
Godzina 17:00 zakończenie programu. 
4 dzień: 
 W tym dniu: śniadanie, obiad i kolacja 
Weźmiemy udział w licznych zajęciach w Parku Rekreacji ZOOm Natury: 
Szkoła Podstawowa - klasy 4-6: Laboratoria Edukacyjne: Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauna i 
Troposfera oraz Energia i Recykling. Park Linowy - Trasa zielona lub niebieska dostępna dla osób od 8 
lat, o minimalnym wzroście 140 cm oraz maksymalnej wadze 120 kg. Zabawy integracyjne i warsztaty 
tematyczne dla dzieci na terenie Parku Rekreacji „Zoom Natury”.  



       Klasy 7-8 i klasy z gimnazjum: Zoom Exit Room - to gra akcji na żywo przeniesiona z wirtualnego świata.     
Uczestnicy gry mają 60 minut na rozwiązanie zagadek, które pomogą im w wyjściu z pokoju, w którym 
zostali zamknięci.Laboratoria Edukacyjne: Zoom Natury, Runo Leśne, Awifauna i Troposfera oraz Energia i 
Recykling.  
Park Linowy  
 Ok. godz. 15.00 powrót do ośrodka. 
 Gry i zabawy pod opieka wychowawców, na świeżym powietrzu na terenie ośrodka. 
 Kolacja i nocleg. 

5 dzień: 
W tym dniu: śniadanie, prowiant 
 Zamość- spotkanie z przewodnikiem. Miasto znajdujące się  od 21 lat na elitarnej Liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. W samym środku rynek- "salon miasta"- otoczony przez piękne kamienice, 
pomnik założyciela Jana Zamoyskiego, który z wysokości końskiego grzbietu z dumą patrzy na swe 
dzieło, kolegiata św. Tomasza. Wszystko otaczają mury miejskie , które czyniły z Zamościa twierdzę 
tak potężną , że obce wojska nigdy jej nie zdobyły.  

 Niezwykłą atrakcją w tym dniu będzie także udział w przygotowaniu i uczestniczenie w oddaniu 
strzału z armaty. 

 Wyjazd w drogę powrotną i zakończenie wycieczki. 
 

Cena:  
780 zł.za osobę przy 45 (lub 90) uczestnikach – dwa duże autokary 
848 zł za osobę przy 72 uczestnikach – jeden duży i jeden mały autokar 
915 zł.za osobę przy 27 uczestnikach – jeden mały autokar 
 
 

Uwaga: 
 Kolejność zwiedzanie poszczególnych elementów może ulec zmianie, z zachowaniem 

jednak wszystkich punktów zawartych w programie. 
 W przypadku drastycznej podwyżki cen paliwa w 2019 r. cena zostanie przeliczona.       
 Prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 160 zł  za osobę do dnia 

30 listopada 2018 r. 
 

Zapraszamy 


