Ściana wschodnia – Od Sandomierza i Zamościa do Białowieży
ATUTY WYJAZDU:
- wycieczka samochodami osobowymi w małej grupie 6-10 osób
- dwa dni w Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym (lista UNESCO)
- całodniowa wycieczka po Roztoczu: Rezerwat nad Tanwią i Roztoczański Park Narodowy
- zwiedzanie Rynku i Starego Miasta oraz fortyfikacji w Zamościu (lista UNESCO)
- zwiedzanie wspaniałych zabytków Lublina: Archikatedra, Wzgórze Zamkowe i kaplica św. Trójcy
- wizyta w sanktuarium prawosławia na górze Grabarka i pod najstarszą w Polsce cerkwią w
Szczebrzeszynie
- opowieść o ostatniej bitwie września 1939 r. pod Kockiem
- skosztujemy pierogów, dziczyzny i różnych specjałów kuchni podlaskiej i kresowej.
AUTOR PROGRAMU: Jarosław Poniewiera
Zapraszamy na wycieczkę objazdową, podczas której zobaczymy najpiękniejsze miejsca na
wschodzie Polski. Rozpoczniemy w Sandomierzu, w którym zwiedzimy najważniejsze zabytki i
powędrujemy po niezwykłych Górach Pieprzowych. Potem pojedziemy do Lublina i Zamościa (lista
UNESCO) oraz spędzimy cały dzień w Roztoczańskim Parku Narodowym i jego okolicy. W Szczebrzeszynie
zobaczymy synagogę, najstarszą cerkiew w Polsce i oczywiście pomnik chrząszcza. Odwiedzimy słynne
pałace i parki Małachowskich i Czartoryskich w Nałęczowie i Puławach, a wielkie wrażenie z pewnością
zrobi na nas rodowa siedziba Zamojskich w Kozłówce. Wyjdziemy na górę Grabarka – najważniejsze
miejsce pielgrzymkowe polskiego prawosławia. Zatrzymamy się nad Wieprzem i Wisłą. Zwiedzimy
Kazimierz Dolny i Janowiec. Na cmentarzu pod Kockiem złożymy hołd gen. F. Kleebergowi, który dowodził
wojskiem polskim w ostatniej bitwie września 1939 r. Na koniec czeka nas największą przyrodnicza atrakcja
wycieczki, czyli dwa dni w Białowieskim Parku Narodowym (lista UNESCO). Powędrujemy z przewodnikiem
po rezerwacie ścisłym i samodzielnie po dzikich szlakach puszczy, zobaczymy pokazowy rezerwat żubrów i
Park Pałacowy w Białowieży oraz zwiedzimy znakomite muzeum parku narodowego. Wycieczkę
zakończymy w Białymstoku. Osoby przygotowane do prowadzenia wyjazdu: Jarosław Poniewiera, Maciej
Kołodziejczyk, Piotr Orechwo, Maciej Szkółka
Terminy: 30 czerwca - 10 lipca oraz 14-24 sierpnia oraz 4-14 września 2021*
*Początek wycieczki w Sandomierzu – zbiórka od godz. 20.00. Dla zainteresowanych zorganizujemy
transport z Krakowa.
Cena wycieczki: 2.550 zł (obejmuje: ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu z powodu zachorowania na
COVID19 lub inną chorobę, 10 noclegów w zajazdach, apartamentach lub w gospodarstwach agroturystycznych;
przejazdy samochodami osobowymi; wypożyczenie rowerów w Roztoczańskim PN; koszty lokalnych przewodników
w Sandomierzu, Lublinie, Kozłówce i rezerwacie ścisłym w Białowieskim Parku Narodowym; bilety wstępu do
fortyfikacji w Zamościu, rezerwatu ścisłego i pokazowego rezerwatu żubrów w Białowieskim PN; opiekę
doświadczonego pilota; koszty organizacyjne; podatek VAT; obowiązkową składkę na Fundusz Pomocowy COVID19 ).

Cena nie obejmuje: wyżywienia; pozostałych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (dorośli ok. 300 zł, a dzieci i
młodzież z ważnymi legitymacjami szkolnymi ok. 200 zł). Wycieczka odbywa się w małej grupie 5-10 osób. Koszt
wycieczki obejmuje 3 niespodzianki. Rabat 150 zł dla każdej osoby, która jest członkiem Klubu Laurazja.

TRASA WYCIECZKI - główne miejsca i obiekty na trasie: Białowieski Park Narodowy i park w Białowieży,
Roztoczański Park Narodowy, Rezerwat nad Tanwią, Sandomierz i Góry Pieprzowe, Kazimierz Dolny,
Zamość, Kozłówka, Lublin, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, góra Grabarka, Nałęczów, Puławy, Janowiec.

PROGRAM WYCIECZKI:
Wycieczka zaczyna się wieczorem w Sandomierzu. Zbiórka od godz. 20.00 – można przyjechać o dowolnej
porze. Osoby, które nie są zainteresowane zwiedzaniem Sandomierza mogą dojechać dzień później.
Sandomierz zwiedzamy od 9.00 do 17.00. Zakończenie wycieczki nastąpi w Białymstoku około godz. 12.00
w południe. Ze względu na COVID-19 informujemy, że poniższy program wycieczki może ulec zmianie.

Sandomierz i Góry Pieprzowe
Dzień 1 Zbiórka w Sandomierzu od godz. 20.00. Wspólny wieczór i nocleg.
Dzień 2 Zwiedzanie Sandomierza: Rynek, Bazylika Katedralna, Dom Długosza, Brama Opatowska, Zamek
Królewski, Kościół św. Jakuba i kościół św. Michała. Przejdziemy słynną podziemną Trasą Turystyczną oraz
Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Piszczele. Zobaczymy także dawną synagogę i bramę „Ucho
Igielne”. Poznamy lokalne legendy o Halinie Krępiance i rycerzu Boboli. Planowany czas zwiedzania to ok. 6
godz. (w tym ok. 4 godz. z przewodnikiem). Wieczorem czeka nas spacer po Górach Pieprzowych, z których
rozpościera się piękna panorama Doliny Wisły i Kotliny Sandomierskiej. Nocleg.

Wyżyna Lubelska i Roztocze
Dzień 3 Zwiedzanie Rezerwatu nad Tanwią i wizyta w Roztoczańskim Parku Narodowym. Wyjazd z
Sandomierza rano ok. godz. 6.30. Przejazd na Roztocze i spacer po Rezerwacie nad Tanwią w rejonie
Suśca, gdzie zobaczymy liczne skalne progi w korycie rzeki i utworzone na nich małe wodospady. Stąd
nazwa „Szumy nad Tanwią”. Podejdziemy pod najwyższy wodospad na rzece Jeleń i przekroczymy dawną
granicę rosyjsko-austriacką z czasów zaborów. Następnie przejazd do Zwierzyńca i wizyta w Roztoczańskim
Parku Narodowym. Najpierw wejście na Bukową Górę, gdzie rośnie piękny, wielogatunkowy las pełen
starych drzew. Zobaczymy różne piętra roślinne i dowiemy się, jak rozpoznawać podstawowe polskie
drzewa. Następnie przejazd rowerami w głąb parku do Florianki, gdzie znajduje się hodowla konika
polskiego, stara leśniczówka i ścieżka dendrologiczna. Wizyta na cmentarzu we wsi Sochy. Nocleg w
okolicach Zwierzyńca.
Dzień 4 Zwiedzanie Szczebrzeszyna i Zamościa. Rano spacer po Szczebrzeszynie, w którym najpierw
zobaczymy pomnik chrząszcza oraz Rynek z zabytkową zabudową. Niejednego zadziwi, że wokół Rynku w
bliskim sąsiedztwie wznoszą się świątynie różnych wyznań i religii: cerkiew Zaśnięcia NMP (XVI w.) –
pretendująca do miana najstarszej w Polsce; dawna synagoga – obecnie ośrodek kultury; a także kościoły
katolickie św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVII w.) oraz św. Mikołaja (XVII w.). Odwiedzimy stary cmentarz
żydowski z zachowanymi macewami z XVI w. Dowiemy się, dlaczego ostatni Żyd z Szczebrzeszyna – żołnierz
armii gen. W. Andersa – nie mógł tam zostać pochowany. Przejazd do Zamościa, w którym spędzimy całe
popołudnie. Poznamy dzieje rodu Zamojskich i historię miasta. Zwiedzimy z przewodnikiem Bastion VII i

damy sobie czas wolny na kupienie pamiątek. Ponad to zobaczymy następujące miejsca i obiekty:
- Rynek ze słynnym Ratuszem i kamienicami ormiańskimi
- Katedra (XVI w.) z pięknymi kaplicami i podziemną nekropolą rodu Zamojskich
- pałac Zamojskich i pomnik Jana Zamojskiego – założyciela miasta
- gmach Akademii Zamojskiej – jednej z najważniejszych szkół w dawnej Rzeczypospolitej
- Starą Bramę Lubelską – przez którą wprowadzono do miasta jako jeńca Maksymiliana Habsburga
- mury obronne Zamościa i Arsenał.
Po zwiedzeniu Zamościa przejazd do Lublina i nocleg.
Dzień 5 Zwiedzanie Lublina i przejazd do Nałęczowa. Ten dzień przeznaczymy na zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem jednego z najciekawszych i najpiękniejszych polskich miast (czas zwiedzanie ok. 4,5 godz.).
Urok Lublina polega nie tylko na jego malowniczym położeniu i pięknej architekturze. Jest to ciągle
normalne miasto, które nie jest „zadeptywane przez turystów”. Zobaczymy następujące miejsca i obiekty:
- Rynek z budynkiem Trybunału (XV w.) oraz zabytkowymi kamienicami
- Brama Krakowska (XIV/XVI w.) i Brama Grodzka (XVIII w.) – najsłynniejsze symbole Lublina.
- Wzgórze Zamkowe – znajduje się tam m. in. słynna Kaplica Trójcy Świętej z pięknymi freskami ruskimi z
czasów Władysława Jagiełły, a także znakomity punkt widokowy na miasto
- Archikatedra Lubelska (XVI/XVII w.) i Wieża Trynitarska – najważniejszy kościół Lublina ze wspaniałymi
malowidłami we wnętrzu oraz niezwykłym chórem, kryptami, Skarbcem i tzw. Zakrystią Akustyczną
- Kościół oo. Dominikanów (XIV-XVII w.) – świątynia w typie renesansu lubelskiego z pięknym wnętrzem,
kaplicami i krużgankami
- Plac Litewski – najważniejszy plac Lublina z pomnikami Unii Lubelskiej, J. Piłsudskiego oraz J. Czechowicza
i innymi ciekawymi budowlami wokół – hotel Europa, kościół oo. Kapucynów
- pałace Lubomirskich i Czartoryskich – rodów związanych z Lublinem
- Plac po Farze – na miejscu najstarszego kościoła w mieście, rozebranego przez władze carskie w XIX w.
Nocleg w Nałęczowie lub jego okolicy.
Dzień 6 Zwiedzanie Nałęczowa i pałacu Zamojskich w Kozłówce. Tego dnia poznamy wiele faktów i
ciekawostek z życia słynnych polskich pisarzy i rodów magnackich. Rano spacer po Parku Zdrojowym i
wizyta w Chacie Żeromskiego, Muzeum B. Prusa i Pałacu Małachowskich (jeśli zakończą się w nim prace
remontowe). Następnie przejazd do Kozłówki i zwiedzanie pałacu Zamojskich z przewodnikiem. Nocleg w
Nałęczowie lub okolicy.
Dzień 7 Wycieczka do Puław, Janowca i Kazimierza Dolnego. Rano zwiedzanie kompleksu pałacowego
książąt Czartoryskich w Puławach, w którym poznamy historię tego wielkiego rodu i zobaczymy wiele
pamiątek zgromadzonych przez księżną Izabelę (kordelas Jamesa Cooka, bukiet kwiatów z pogrzebu
Chopina i inne). W pałacowym parku zobaczymy: Świątynię Sybilli, Dom Gotycki, Sarkofag, Pałac Marynki,
Altanę Chińską, Dom Aleksandryjski, pasaż angielski, a także kościół Wniebowzięcia NMP. Przejazd do
Janowca, gdzie znajduje się zamek renesansowy rodziny Firlejów (XVI w.). Jeśli będzie to możliwe, to
zobaczymy też piękny nagrobek Firlejów w miejscowym kościele, który wyrzeźbił Santi Gucci – nadworny
artysta królewski, twórca rzeźb nagrobnych Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki w Kaplicy Zygmuntowskiej
w Katedrze na Wawelu i wielu innych wybitnych dzieł Renesansu. Popołudnie i wieczór spędzimy w
Kazimierzu Dolnym, gdzie wypijemy dobrą kawę przy najsłynniejszych polskich kamienicach
renesansowych (XVI w.), a potem zobaczymy: Kościół Farny (XVI w.) z najstarszymi organami w Polsce,
pięknymi malowidłami i figurą Madonny z Dzieciątkiem; kościoły św. Anny i Zwiastowania NMP; Mały
Rynek z synagogą i żydowskimi jatkami oraz zabytkowe spichlerze. Poznamy legendy o kazimierskim

kogucie oraz królu Kazimierzu i pięknej Esterce. Będzie też czas wolny na zakupy pamiątek. Nocleg w
Nałęczowie lub jego okolicy.
Podlasie i Białowieski Park Narodowy (lista UNESCO)
Dzień 8 W drodze na północ zatrzymamy się na cmentarzu pod Kockiem, gdzie pochowano żołnierzy,
którzy zginęli w ostatniej bitwie Kampanii Wrześniowej 1939 r. Dowiemy się, jak przebiegła bitwa i
zapalimy znicz na grobie gen. Franciszka Kleeberga. Potem przejedziemy przez Bug i odwiedzimy Świętą
Górę Grabarka – jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Podlasiu. Od czasu zmiany granic po 1945 roku
jest to najważniejsze sanktuarium prawosławia w Polsce. Co roku w sierpniu pielgrzymują tam tysiące ludzi,
również katolików. Cerkiew Przemienienia Pańskiego na szczycie Grabarki posiada wspaniałe polichromie i
ikony z przedstawieniami świętych. Została wzniesiona na miejscu świątyni, która została podpalona w
1990 roku i całkowicie spłonęła. Nocleg w Białowieży lub okolicy.
Dzień 9-10 Wędrówki po Białowieskim Parku Narodowym i jego okolicy. Puszcza Białowieska jest jednym
z najdzikszych miejsc w Europie. Sporą jej część stanowi rezerwat ścisły, gdzie możemy zobaczyć naturalny
las, który nie został zniszczony przez człowieka. Poprowadzi nas po nim o świcie specjalny przewodnik,
który opowie o życiu drzew i zwierząt. Zwiedzimy także Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego oraz
Pokazowy Rezerwat Żubrów. Mając do dyspozycji 2 pełne dni zobaczymy nie tylko te miejsca, które
odwiedzają wszyscy przyjeżdżający do Białowieży. Powędrujemy dzikimi i rzadziej odwiedzanymi szlakami i
ścieżkami. Jeśli szczęście nam dopisze, to zobaczymy żyjące na wolności żubry i inne zwierzęta.
Dzień 11 Przejazd do Białegostoku i zakończenie wycieczki ok. godz. 11.00.
Uwaga! Klub Laurazja pomaga w dojechaniu do Sandomierza z Katowic, Krakowa i Warszawy oraz do
Białegostoku lub Warszawy na zakończenie wyjazdu.

