
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

LUBLIN - CHEŁM – OKUNINKA - POLESKI PARK NARODOWY

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (3-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ   

Wyjazd  w  godzinach  porannych  w  kierunku  Lublina  Po  przyjeździe  zwiedzanie  Muzeum

Martyrologii „Pod Zegarem” mieszczącego się w celach byłego aresztu gestapo. Następnie spacer

z przewodnikiem Starym Miastem -  w murach miejskich Lublina znajdowały się, oprócz baszt i furt

dwie Bramy Krakowska i Grodzka, Nowy Ratusz. Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim

który został wzniesiony za czasów Kazimierza Sprawiedliwego, odwiedzimy tam taras widokowy na

Baszcie Zamkowej ,Kaplicę Trójcy Świętej - stanowi ona wybitny zabytek w skali międzynarodowej.

Przejazd do Okuninki - miejsca zakwaterowania (pokoje 2-5 osobowe), obiadokolacja.

DRUGI DZIEŃ  

Po  śniadaniu  przejazd  do  Chełma.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  Kopalni  Kredy,  tamtejsze

podziemia ciągną się długimi korytarzami  pod centralną częścią starego miasta. Warto znaleźć się

w  tym  tajemniczym  świecie  labiryntów  korytarzy  o  białych  jak  śnieg  ścianach.  

W podziemnym królestwie dawnych sztolni i wyrobisk znaleziono wiele cennych przedmiotów.

 Na  zakończenie  wyprawy  odwiedzimy  Górę  Katedralną, z  której  można  podziwiać  panoramę

miasta.

 *opcjonalnie  Przejazd autokarem do  Chełmskiego Parku Wodnego, gdzie uczestnicy wycieczki

mogą skorzystać z wielu wodnych atrakcji oferowanych przez ten kompleks. Powrót do  Okuninki

miejscowości  wypoczynkowej  położonej  nad  Jeziorem  Białym,  od  strony  południowej  jezioro

otoczone jest lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. 

 TRZECI DZIEŃ  

Po  śniadaniu  wykwaterowanie  przejazd  do  Poleskiego  Parku  Narodowego -  zwiedzanie  

z  przewodnikiem jednego  z  najpiękniejszych Rezerwatów Ochrony  Żółwia Błotnego,  Ośrodka

Dydaktyczno - Muzealnego w Poleskim Parku Narodowym, spacer urokliwą ścieżką przyrodniczą,

projekcja filmu o Poleskim Parku Narodowym.

Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek   płatny we

własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Dodatkowe propozycje nie zawarte w cenie wycieczki:
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*Bazylika Ojców Dominikanów

*Deptak i Plac Litewski

*Przejście 300-metrową trasą podziemną pod Starym Miastem

*Krypty, skarbiec i zakrystia akustyczna w archikatedrze

*Taras widokowy na baszcie zamkowej 

*Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze 

* ognisko integracyjne na zakończenie zwiedzania (dla chętnych)

Cena obejmuje: 

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje

 ubezpieczenie NNW

 bilety oferty ogólnej

Ostateczna  cena  wycieczki  kalkulowana  jest  po  wspólnym  ustaleniu  wersji  programu  

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały  oraz  elementy  graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie oraz  na tej  stronie  internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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