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SZCZEGÓŁY CENY 310 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW na trasie wycieczki, 
opieka Pilota, opieka licencjonowanego Przewodnika, bilety wstępu: na trasę turystyczną Rynek Wielki,  Synagogi, 
Nadszaniec, Katedry Zamojskiej, Skarbca, Muzeum PRL, Zamku w Łańcucie - zwiedzanie z audioprzewodnikiem 
stacjonarnym, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek Vat.

PRZY WSCHODNIEJ GRANICY-ZAMOŚĆ, ZAMEK W ŁAŃCUCIE
TERMIN 15.10.2022

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Godzina 9:00 Przyjazd do Łańcuta i zwiedzanie Zamku w Łańcucie dwie godziny
Godzina 14:00 Przyjazd do Zamościa, zwiedzanie miasta z Przewodnikiem około trzy godziny
Godzina 17:00 Czas wolny w Zamościu m.in. na posiłek/zakup pamiątek około jednej godziny
Godzina 18:15 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjna godzina powrotu 23:30  
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych).

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Miasto oferuje sporo atrakcji turystycznych. Jego budowle mają bogatą historię – są tu piękne renesansowe kamienice,
najstarsza w Polsce apteka i wiele miejsc związanych z rodem Zamoyskich. Wpisane na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO w 1992 roku Stare Miasto w Zamościu bywa nazywane perłą renesansu. Dzięki funduszom z Unii
Europejskiej jest sukcesywnie rewitalizowane, co podnosi jego atrakcyjność w oczach turystów. Stare Miasto
zabudowano dzieląc przestrzeń na Rynek Wielki – o wymiarach 100 na 100 metrów - oraz dwa mniejsze: Solny i
Wodny. Na Rynku Wielkim w oczy rzuca się ratusz - z ponad 52-metrową wieżą i imponującymi schodami. Rynek
Wielki otaczają kamienice z podcieniami. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na pięć ciekawie zdobionych kamienic
ormiańskich znajdujących się w północnej pierzei rynku. Atrakcją turystyczną jest pałac Zamoyskich. Pierwotnie
siedziba rodu założyciela miasta była budynkiem okazałym, ale pożar i przebudowy sprawiły, że dziś w porównaniu z
pierwowzorem stracił sporo z dawnej świetności. Wciąż jednak jest ważnym miejscem z punktu widzenia
historycznego. Jan Zamoyski rozpoczął budowę miasta właśnie od pałacu. Zdecydowanie skromniejszy wygląd niż
pierwotnie ma też budynek Akademii Zamojskiej. Trzecia uczelnia w Polsce (i pierwsza prywatna) inaugurowała
działalność w 1595 roku. Po remoncie ma tu zostać otwarte muzeum Akademii. Kolejne ciekawe miejsca to choćby:
renesansowa Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła z późnobarokową dzwonnicą,
Franciszkański Kościół Zwiastowania NMP - ta barokowa budowla powstała na miejscu zajazdu należącego do
rodziny Bernarda Moranda. Z kolei Kościół św. Mikołaja to dawna cerkiew grecka. W Zamościu na Starym Mieście
znajduje się też synagoga – warto ją zobaczyć, zwłaszcza że jest najlepiej zachowaną w Polsce budowlą tego typu z
okresu późnego renesansu. Muzeum PRLu - ekspozycja obejmuje rzeczy codziennego użytku z okresu PRL-u m.in.
meble, ubrania, mydła, proszki, wyposażenie sklepu, kuchni, czy sali lekcyjnej. 

ZAMOŚĆ

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 4:20
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 4:40
KATOWICE Zatoczka przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska, godzina 5:00
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Świętochłowicach/Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii 
autobusu nr M1 przy DTŚ

https://podroze.onet.pl/obiekty-swiatowego-dziedzictwa-unesco-w-polsce/l4l2fn8
https://podroze.onet.pl/ciekawe/28-pomijanych-atrakcji-krajow-unii-europejskiej/twyc9z1
https://podroze.onet.pl/gdzie-na-weekend/odessa-nad-morzem-czarnym-co-zobaczyc-plaze-i-zabytki/fwckzyh
https://podroze.onet.pl/polska/zajrzec-kamienicom-w-podcienia/yjq9d5m
https://podroze.onet.pl/polska/dolnoslaskie/miejsca-zwiazane-z-historia-polski-kanon-miejsc-historycznych/7pdt0l2
https://podroze.onet.pl/polska/25-nieznanych-palacow-w-polsce/bx9pwbe
https://podroze.onet.pl/aktualnosci/20-najlepszych-miast-wedlug-studentow-erasmusa/1hm2r60
https://podroze.onet.pl/aktualnosci/10-najpopularniejszych-muzeow-na-swiecie/btkbx8r
https://podroze.onet.pl/ciekawe/asyz-bazylika-franciszkanska-i-inne-zabytki-franciszkanskie/e3mybwq
https://podroze.onet.pl/ciekawe/cerkwie-na-wyspie-kizy-na-jeziorze-onega/dgbez29
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Nadszaniec - Podziemna Trasa Turystyczna prowadzi galeriami strzeleckimi i kazamatami kurtyny, nadszańca i
bastionu VII – największego z siedmiu bastionów broniących dostępu do zamojskiej twierdzy. To liczący około pół
kilometra spacer, podczas którego można zapoznać się ze zmianami, jakie na przestrzeni 250 lat przeszły jego
fortyfikacje, i poczuć się jednym z obrońców Zamościa, twierdzy, która w swej blisko trzystuletniej historii nigdy nie
została zdobyta szturmem przez obce wojska. W programie zwiedzania Trasy Turystycznej w okresie turystycznym
odbywa się projekcja filmu obejmującego historię Twierdzy Zamość w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego. Skarbiec - Zamojska kolegiata i kościół św. Katarzyny same w sobie są niezwykłe i spełniają role nie tylko
sakralne – są prawdziwymi perłami Hetmańskiego Grodu. Ale w 1939 r. pełniły także rolę… tajnych skarbców. Pod
posadzkami i w zakamarkach wiekowych murów ukrywano tu na początku II wojny światowej część narodowych dóbr.
Najsłynniejszym ukrywanym tu skarbem było dzieło "Hołd Pruski" Jana Matejki. Olbrzymie (388 x 875 cm)
arcydzieło, zrolowane w cynowej rurze, w podziemiach kościoła św. Katarzyny ukrywał ks. Wacław Staniszewski.

ZAMEK W ŁAŃCUCIE
Historia zamku w Łańcucie sięga XVI wieku, kiedy to rodzina Pileckich wzniosła w tym miejscu pierwszą wieżę
obronną. W XVII wieku przebudował ją ród Stadnickich, ale prawdziwego znaczenia Łańcut nabrał w XVII wieku za
panowania Lubomirskich. Za Stanisława Lubomirskiego do zamku dobudowane fortyfikacje bastionowe (1629-
1642), a obiekt stał się tzw. ,,palazzo in fortezza”. Wraz z przemijającą modą, zmieniał się również charakter samej
budowli oraz jej otoczenia. Księżna Izabela Lubomirska w XIX wieku przekształciła zamkowe bastiony w założenie
ogrodowe, a pozostałości parku angielskiego możemy oglądać do dziś. Wtedy też istotny stał się aspekt kulturalny –
do Łańcuta zapraszano znane nazwiska, a właścicie lubowali się rolami mecenasów i miłośników sztuki. Pod koniec
XVIII wieku Łańcut stał się jedną z najwspanialszych rezydencji w Polsce. Dlatego też tak cenne są zachowane w
znacznej części oryginalne wnętrza i ich wyposażenia. Całość gruntownie odnowiono w 2016 roku, nadając nowego
blasku aż ponad 80 pomieszczeniom.


