
Polesie Lubelskie bagna i moczary termin 20-21 kwietnia 
 

Wsłuchajcie się w śpiew wodniczki na torfowisku 

i miarowe stukanie dzięcioła na leśnym uroczysku. 

Zobaczcie sami poranne mgły nad bagnami 

i zachody słońca nad bajecznymi jeziorami. 

I DZIEŃ 
Wyjazd  o godzinie 6.30 z parkingu przy hali sportowej 

przejazd do Dyrekcji  Parku Narodowego w Urszulinie   

* spotkanie z przewodnikiem                                                                                    

* następnie projekcja filmu o Poleskim Parku Narodowym 

* zwiedzanie  Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego 

* przejazd do muzeum PPN w  Zauczu Starym zwiedzanie  muzeum  przyrodniczo-etnograficznego 

* przejazd na ścieżkę przyrodniczą „Dąb Dominik” 4km/ 

* przejazd do Sosnowicy –  krótki spacer po miejscowości ,legenda o nieszczęśliwej miłości Ludwiki 

Sosnowskiej i Tadeusza Kościuszki. 

* przerwa kawowa 

* przejazd na kolejną ścieżkę przyrodniczą  Czahary- porośnięte krzewami mokradła, wśród których 

gromadzą się żurawie. 

* przejazd do hotelu, zakwaterowanie ,obiadokolacja. 

II DZIEŃ – po śniadaniu ruszamy na dalsze podziwianie uroków Poleskiego Parku Narodowego. 

* przejazd do Włodawy 

* zwiedzanie punktu pomiaru wody na  rzece granicznej – Bug 

* zwiedzanie zespołu  Synagogalnego we Włodawie  

ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE to unikalny w Polsce kompleks zabytkowych budynków po 

dawnej gminie żydowskiej. Tworzą go: Wielka Synagoga,wybudowana w latach 1764-1774 ze środków 

finansowych gminy oraz z funduszy rodziny Czartoryskich, Mała Synagoga  wybudowana u schyłku 

XVIII w. i Dom Pokahalny  z 1928 r. Od 1983 r. 

* zwiedzanie cerkwi prawosławnej 

* zwiedzanie kościoła pw. Ludwika i z zewnątrz klasztoru Paulinów 

* przerwa  na kawę,herbatę                                                                                                                                 

* przejazd do Orchówka nad stare zakole Bugu 

* wejście na widokową wieżę kościelną 

* przejazd nad Bug 

* piesze przejście nad Trójstyk granic ok. 3 km 

* wyjazd w drogę powrotną. 

* obiad 

Jeżeli aura będzie sprzyjająca i będą osoby chętne na poranny wymarsz na miejsce ostoi ptactwa, drugiego 

dnia  tak rozpoczniemy dzień. 

 

Koszt : 260 zł/os Cena zawiera  :                                                                                                                                                      

1 nocleg pokoje 2,3 osobowe 

opłaty drogowe i parkingowe 

ubezpieczenie NNW 

bilety wstępu do PPN 

bilety wstępu do zwiedzanych  obiektów objętych programem 

opłatę lokalnego przewodnika 

Przy zapisie  wpłata 150 zł. W przypadku rezygnacji uczestnika kwota nie podlega zwrotowi. 

Proszę o zabranie  okrycia przeciwdeszczowego i obuwia przystosowanego do pieszych wędrówek po 

podmokłych terenach. 

Osoby stosujące różne diety obowiązane są do poinformowania na dwa tygodnie przed wyjazdem. 

 


