
Program – informacja o imprezie turystycznej 

Zwierzyniec 27.07-02.08.2021 r. 

 

1. MIEJSCOWOŚĆ 

Zwierzyniec to miejscowość położona w województwie lubelskim w powiecie zamojskim 

przy Roztoczańskim Parku Narodowym ze względu na okazałą roślinność nazywane jest 

miastem ogrodem. Jego początki sięgają utworzenia Ordynacji Zamojskiej w 1589 r.  przez 

kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego, posiadłość przez następne 200 

lat była wiejską rezydencją Zamojskich.  Miasto przez które przebiega rzeka Wieprz, ze 

wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują 66% powierzchni gminy. W ich pobliżu, 

za południową granicą miasta znajdują się stawy Echo. Położenie miejscowości sprzyja 

uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakowej. 

 

2. ZAKWATEROWANIE 

Ośrodek Wypoczynkowy Czar Roztocza  oferuje pokoje 2,3,4 i 5-osobowe oraz pyszne 

posiłki w restauracji. Jest to nowo wybudowany obiekt położony wśród zieleni, pól i lasów 

Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z dala od miejskiego zgiełku można dobrze wypocząć, 

relaksując się bliskim kontaktem z naturą. Znajdujące się w pobliżu szlaki, zachęcają do 

wycieczek rowerowych i pieszych, a oddalony o 400m zalew Rudka do kąpieli oraz 

korzystania ze sprzętu wodnego. 

Komfortowo urządzone pokoje z łazienką, TV. Możliwość skorzystania z bogato 

wyposażonej siłowni, bilarda, sali tanecznej oraz wypożyczalni rowerów. 

Wyżywienie: Trzy posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad 

serwowan. 

 

3. ZAJĘCIA 

- zajęcia piłki nożnej dla chłopców na boisku orlik 1,5 godziny dziennie - ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z piłkami, techniczne, taktyczne. Doskonalenie cech motorycznych - 

szbkości, wytrzymałości, koordynacji i siły. Ponadto mecze i turnieje wewnętrzne. 

- zajęcia taneczne dla dziewczynek 1,5 godziny dziennie -  układy choreograficzne 

realizowane podczas zajęć ukierunkowane są na poprawienie kondycji, koordynacji, 

ukształtowanie wrażliwości muzycznej i pamięci ruchowej. 

- dwie wycieczki kajakowe na rzece Wieprz na trasie Obrocz-Zwierzyniec i Zwierzyniec-

Szczebrzeszyn pod opieką instruktora kajakarstwa i ratownika WOPR 

- zwiedzanie ZOO i Rynku Wielkiego w Zamościu (rynek ze starym miastem jest wpisany 

na listę UNESCO) 

- piesza wycieczka na Bukową Górę i Piaseczną Górę 

- wyjście do Parku Linowego 

- wycieczka nad stawy Echo oraz do ostoi konika polskiego 

- zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w 

Zwierzyńcu 



- gry terenowe, podchody z poszukiwaniem skarbu, wycieczki piesze 

- rozgrywki i turnieje sportowe (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy) 

- dyskoteki, karaoke, ognisko, konkursy świetlicowe 

- plażowanie i kąpiele na strzeżonym kąpielisku "Rudka" 

- zajęcia równoważne na linie - slackline, strzelanie z łuku 

 

4. TRANSPORT 

Autokarem na trasie Łańcut-Rzeszów-Zwierzyniec-Rzeszów-Łańcut 

  

wyjazd 27.07.2021 r. 

z Łańcuta (parking MOSiR - ul. Armii Krajowej 57) o godzinie 09:30  

z Rzeszowa (dolny parking na Podpromiu) o 10:00 

  

powrót 02.08.2021 r. 

do Rzeszowa (dolny parking na Podpromiu) o godzinie 12:00 

do Łańcuta (parking MOSiR - ul. Armii Krajowej 57) o godzinie 12:30 

 

Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu 27.07 a ostatnim śniadanie w pensjonacie w dniu 

02.08. 

5. WYŻYWIENIE 

Trzy razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). 

 

6. CENA – 1350 zł za osobę,  

CENA OBEJMUJE: 

- 6 noclegów w pensjonacie w pokojach 2,3,4,5 -osobowych 

- transport luksusowym autokarem 

- wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad, kolacja w formie bufetu) 

- bilety wstępu do wszystkich atrakcji przewidzianych w programie 

- opiekę kadry instruktorsko-pedagogicznej (zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty) 

- ubezpieczenie NNW 

- podatek VAT 

 


