
 

 

Organizator: BT Farma Kalina  facebook.com/fmkalina 

Oferta dla klas: 3-8 szkoły podstawowej, 

Termin: 18-22.05.2020 

Miejsce zakwaterowania: Hotel SANVIT Lake Resort & Spa, 22-232 Okuninka 

W programie: 

• Zwiedzamy Zamość: - Rynek Wielki z Ratuszem i kamienicami mieszczańskimi z XVII wieku, 

Rynek Solny – jeden z trzech rynków Starego Miasta, który w przeszłości był miejscem handlu 

solą, Barokowy kościół św. Katarzyny, w podziemiach której był ukrywany „Hołd Pruski” Jana 

Matejki, Akademia Zamojska – trzecia wyższa uczelnia w Rzeczypospolitej po Krakowskiej i 

Wileńskiej, Pomnik Dzieci Zamojszczyzny,   Kojec – element XIX wiecznej fortyfikacji, jego celem 

był ostrzał artyleryjski fosy, Dawny Pałac Zamoyskich z pomnikiem Jana Zamoyskiego, Katedra 

Zamojska ufundowana przez Jana Zamoyskiego, powstała na przełomie XVI i XVII wieku, Dawny 

Kościół Klarysek przy Rynku Wodnym, Rynek Wodny – z podświetlaną fontanną ,- bramy 

miejskie – Szczebrzeska, Lubelskie, Lwowskie, 

• Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał – składający się z trzech obiektów: 

 

o Arsenału (Wystawa stała Arsenał Zamojski od XVI do XIX w.) 

o Pawilonu pod kurtyną (Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki 

wojskowej   w XX w.) 

o Prochowni  (Projekcja multimedialna „Historia miasta i twierdzy Zamość”)  

 

• Trasa Turystyczna Bastion VII  - podziemny spacer wnętrzem fortyfikacji pozwalający poczuć 

się jak dawni obrońcy twierdzy 

• Chełm – podziemia kredowe – spotkanie  z Duchem Bieluchem 

• Zajęcia przyrodnicze. Wyjście piesze do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Przejście trasą 

urozmaicona przyrodniczo: torfowisko przejściowe, bór suchy, bór mieszany. Wiadomości o 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i Polesiu Zachodnim. Rośliny i zwierzęta. Formy ochrony 

przyrody. W zajęciach wykorzystanie lornetek, ewentualnie w zależności od potrzeb lunety 

ornitologicznej. Zakończenie- karta pracy (rośliny, zwierzęta, zbiorowiska roślinne, formy 

ochrony przyrody).  

• Wyjazd do Lublina – zwiedzamy Muzeum Wsi Lubelskiej, dodatkowo lekcja muzealna  

 



Na terenie ośrodka: 

✓ paintball laserowy, 

✓ turniej piłki nożnej, 

✓ zabawy na basenie, 

✓ gry i zabawy integrujące zespół, 

✓ turniej gier zespołowych, 

✓ dyskoteka, 

✓ pokonanie określonej trasy z GPS’m, 

✓ integracyjne gry terenowe, 

✓ zajęcia kulinarne, 

✓ turniej gier zespołowych, 

✓ zajęcia na wodzie, wędkowanie. 

 

 

Cena 750 zł 

Cena zawiera (wszystko): 

✓ przejazd autokarami , 

✓ pełna realizacja powyższego programu, 

✓ wszystkie noclegi, 

✓ pełne wyżywienie, woda dla dzieci, 

✓ wszystkie atrakcje, 

✓ ubezpieczenie NNW, 

✓ bilety wstępu, 

✓ przewodników, instruktorów. 

 

Płatności za Zieloną Szkołę w sekretariacie : 

I rata 250 zł płatna do 22.11.2019r. 

II rata 250 zł płatna do 10.02.2020r. 

III rata 250 zł płatna 08.05.2020r. 


