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                           R O Z T O C Z E  19 – 28 MAJ 2014 

Toruń  – Lublin – Kosmów – Lwów – Zamość – Zwierzyniec – Tomaszów Lubelski – 
Bełżec – Narol – Gorajec  – Sandomierz – Kazimierz Doln y –  
Janowiec………..1850km. 
 
Przybliżony koszt – 1300zł. (opcja transportu Firma MIXS) 

Przybliżony koszt – 1190zł. (opcja transportu samochody prywatne) 

Dzień 1 -  19 maj/poniedziałek  

Toruń – Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Hrubieszów - Kosmów…..511 km. 

• Startujemy z Torunia o godz.7:00. Jedziemy do Lublina (374km.)  

• Na trasie obiad 

• Zwiedzamy Lublin: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, Brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, 

Rynek z gmachem Trybunału Koronnego, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz. 
 
Zamów przewodnika: (2-3godz….150 zł.) 

Fabryka Turystyki 

tel. 798 773 613 

www.fabrykaturystyki.pl 

biuro@fabrykaturystyki.pl 

 
Zamek królewski w Lublinie 

 

• Jedziemy do miejscowości Kosmów nad Bugiem gdzie będzie nasza baza 

Kosmów nad Bugiem (przy granicy) – 28 osób max. 

Barbara Macheta 
Agroturystyka nad Bugiem 
Kosmów 116 (obok nr 27) 
22-500 Hrubieszów 
tel. 0 503 138 158 Barbara(rezerwacje) 
0 504 174 610 Artur 
e-mail: nadbugiem@op.pl 
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http://www.nadbugiem.eu/kontakt.html 

Nocleg, śniadanie i obiadokolacja - 60 - 65 zł (osobodoba). Przy większych grupach 
możliwość negocjacji cen. Przy całodziennym wyżywieniu - rowery GRATIS. 

W obejściu dysponujemy miejscem do grillowania i rozpalania ogniska wraz z akcesoriami. 
Do dyspozycji Gości są drewniane meble ogrodowe, taras i altana. 

Oferowane wyżywienie oparte jest na tradycyjnej kuchni po części kresowej. Smaczne 
potrawy przyrządzane są często z produktów ekologicznych, wyhodowanych w nieskażonym 
przemysłem środowisku. Śniadania i kolacje podawane są w formie szwedzkiego stołu w 
ilościach wystarczających dla zaspokojenia potrzeb żywieniowych wszystkich Gości. 
Zarówno na śniadanie jak i kolację zawsze jest ciepłe danie. W ramach obiadów podawane są 
między innymi: ruskie pierogi, pieczona kaczka, cepeliny, gulasz nadburzański, kartacze, a 
także inne dania mięsne i bezmięsne. Posiłki podawane są w określonych godzinach. 
Wszystkie wyroby wędliniarskie wyrabiane są w naszym gospodarstwie. Celem lepszego 
trawienia czasami do kolacji podawane są wina i nalewki własnej produkcji. w specjalnym 
piecu wypiekane są kaszaki według starodawnej receptury Babci Mani. W tym piecu 
pieczone są także słodkie pierogi z różnym nadzieniem. Na specjalne zamówienia możemy 
przygotować szynkę staropolską z pieca. 

Przebywający u nas turyści mogą skorzystać z organizowanych wprost z gospodarstwa 
Agroturystyka nad Bugiem jednodniowych wycieczek do Lwowa i Żółkwi. 

• Zakwaterowanie 
• Rozpoznanie terenu 
• Obiadokolacja 

Dzień 2 -  20 maj/wtorek  

Piesza lub rowerowa wyprawa trasą „Nadbużański Tramp” – 4km. w jedną 
stronę 

• Śniadanie 

Wyprawa trasą „Nadbużański Tramp”  
Lokalna trasa turystyczna wyznaczona w miejscowości Ślipcze. Oznakowana kolorem żółtym 
ukazuje ciekawe przyrodniczo i historycznie miejsca. Najciekawszymi elementami trasy 
niewątpliwie są malowniczy przełom Bugu i 3 tajemnicze kurhany położone przy drodze 
prowadzącej wzdłuż  Bugu. 

• Powrót, przerwa na kawę, odpoczynek 
• Zwiedzamy Kosmów - park podworski, kopiec pomnik z okresu zarazy morowej, 

"Czapliniec" ostoja czapli siwej 
• Uroczysta obiadokolacja integracyjna 

Dzień 3 -  21 maj/środa 

Kosmów – Hrubieszów – Zamo ść – Zwierzyniec – Kosmów…183 km. 

• Śniadanie 
• Jedziemy do Hrubieszowa.  Zwiedzamy: Cerkiew Zaśnięcia NMP 
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 Zlokalizowana przy ulicy 3 Maja. Jedna z nielicznych ciągle czynnych cerkwi w regionie. Zbudowana 

w 1873 na miejscu rozebranego w 1785 kościoła parafialnego. 

Zwieńczona trzynastoma cebulastymi kopułami: jedną nad dzwonnicą, pięcioma w tradycyjnym 

układzie nad centralną częścią nawy głównej, trzema nad każdym ze skrzydeł oraz jedną nad 

prezbiterium. W całej Europie jedynie dwie cerkwie posiadają 13 kopuł (druga znajduje się w 

Finlandii). 

• Jedziemy do Zamościa. Zwiedzamy starówkę 

 

 

 

 

 

• Przerwa na kawę, lody 

• Przerwa na kawę, lody 

• Zwierzyniec: barokowy kościółek na wodzie, stary browar 

 

 

Żona III ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego (przyszła żona Jana III Sobieskiego - Marysieńka) 
zarządziła wybudowanie w Zwierzyńcu stawu, z wyspą i altaną (teatrem) na wodzie. Sto lat później 
w latach 1741-1747 VII ordynat, Tomasz Antoni Zamoyski i jego żona Teresa z Michowskich 
ufundowali na wyspie barokowy kościółek w intencji powrotu do zdrowia ordynata oraz jako wotum 
dziękczynne za narodziny oczekiwanego syna - Klemensa. Następnie do świątyni dobudowano dwa 
pomieszczenia: zakrystię i szkołę. Usytuowanie kościoła na jednej z wysp przypominać miało 
męczeńską śmierć św. Jana Nepomucena, który na rozkaz króla Czech Wacława IV zginął w wodach 
Wełtawy, nie chcąc ujawnić tajemnicy spowiedzi. Do dziś jego figury chronić mają przed 
powodziami i chorobami. Według podań, kościół zlokalizowano na miejscu dawnego teatru „na 
wodzie” choć ostatnio coraz częściej sugeruje się że była tu wcześniej jedynie altana i 
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wypoczynkowy tzw. „domek na wodzie”. 
 
Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, barokowy wybudowany został 
najprawdopodobniej przez budowniczego Jan Columbaniego według projektu architekta Andrzeja 
Bema. Na fasadzie umieszczono kartusz z herbami Zamoyskich „Jelita” (trzy skrzyżowane włócznie) 
i Michowskich „Rawicz” (panna na niedźwiedziu). We wnętrzu polichromia pędzla Łukasza 
Smuglewicza. W dębowym ołtarzu głównym mieści się obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie - 
obraz św. Jana Nepomucena. Są także dwie kaplice z ołtarzami: po prawej stronie MB (w ołtarzu 
obraz ukoronowania MB, mal. Ł. Smuglewicz?), a po lewej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, na 
chórze muzycznym znajdują się organy 4-głosowe, wykonane w r, 1905 przez firmę Biernackiego. 
Na drewnianej dzwonnicy przed kościołem umieszczono jeden dzwon.  
 
Każdego roku pod koniec maja, podczas odpustu ku czci świętego Jana Nepomucena, wokół 
kościoła na wodzie odbywa się widowiskowa procesja na łodziach. Jest wyjątkową atrakcją dla 
mieszkańców Zwierzyńca, ale także dla turystów odwiedzających miasteczko nad Wieprzem.  

• Powrót do Kosmowa 

• Obiadokolacja 

Dzień 4 -  22 maj/czwartek 

Piesza lub rowerowa wyprawa „szlakiem Gotów” z Kosmowa do 

Masłomęcza…12.5 km. (w jedną stronę) 

• Śniadanie 
• Masłomęcz - miejsce odkryć archeologicznych, rekonstrukcje zabudowań Gotów – chata Gotów 

 

 



 5 

Dzień 5 -  23 maj/pi ątek 

Wyprawa na Ukrain ę: Kosmów– Żółkiew - Lwów - Kosmów….278km. /koszt około 
130 zł./wziąć paszporty!!! 

Dzień 6 -  24 maj/sobota 

Piesze wędrówki – wędrujemy szlakiem Gotów do Kryłów-Kolonia (7,5km.)– 
Kryłów – Kosmów…17km. 

• Śniadanie 
• Wędrówki piesze/rowerowe. W drodze do Kryłowa mijamy „Czapliniec” - siedlisko czapli 

siwej 
• W Koloni-Kryłów jest Sanktuarium na Wilczym Uroczysku, gdzie rokrocznie w ostatnią 

niedzielę maja jest odprawiana msza.  Ciekawe przekazy starszych mieszkańców tych okolic 
relacjonuje w swej książce profesor Zin. Oto niektóre z nich. W drugiej połowie minionego 
stulecia miejsce to zaliczane było do najsławniejszych sanktuariów Chełmszczyzny, 
Zamojszczyzny i Wołynia. Każdej niedzieli i w każde święto gromadziły się tu dziesiątki 
ludzi. Na Wilcze Uroczysko ściągały tłumy. W świetle zebranych relacji trudno mówić 
jedynie o kulcie Św. Mikołaja, to był zapewne dodatek do osobliwych wierzeń i 
uzdrowicielskiej cudownej mocy świętego wilka. Te wierzenia o cudownej mocy wilka 
sprawiły, iż kobiety, które nie mogły zajść w ciążę siadały na tym wilku głaskały go po 
brzuchu a następnie wskakiwały do wody na chwilkę do źródełka i to wystarczyło, aby 
oczekiwać swoich marzeń tych czy innych..." 

• Dalej idziemy do Kryłowa (3,5km.) Są tu pozostałości zamku – zachowała się tylko baszta, 
dworku – zachowała się brama. Na północ od Kryłowa rozpoczyna się malowniczy przełom 
z klasycznymi, wręcz podręcznikowymi meandrami. 

• Czas wolny 
• Obiadokolacja 

Dzień 7 -  25 maj/niedziela 

Kosmów – Tomaszów Lubelski – Beł żec – Narol – Gorajec –   

Kosmów….191 km. 

• Śniadanie 
• Tomaszów Lubelski 

Kościół p.w. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim - jest to jeden z najcenniejszych zabytków 

w kraju. Świątynia wzniesiona została w 1727r. w stylu barokowym z drzewa modrzewiowego. 

Ufundowana została przez IV ordynata Michała Zdzisława Zamojskiego. Świątynia zbudowana na 

rzucie prostokąta stanowi zwartą bryłę obejmującą: trójnawowy i trójprzęsłowy korpus z trzema 

parami integralnie z nim związanych kaplic. Wewnątrz kościoła interesująca jest belka tęczowa, na 

której jest rzeźbiony krucyfiks oraz figury Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. 

W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem z połowy 

XVIII w., koronowany w 1994r. W dolnej części ołtarza umieszczone są relikwie patrona trynitarzy – 

św. Feliksa. 

Tabernakulum jest w stylu rokokowym i pochodzi z połowy XVIII w. Na uwagę zasługuje również 

ambona z postaciami czterech ewangelistów, chrzcielnica z piaskowca i rokokowe stelle. 
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• Bełżec 

Cerkiew św. Bazylego w Bełżcu usytuowana w pobliżu szkoły, mało widoczna od szosy. 
Jest to drewniana cerkiew zbudowana z bali sosnowych w konstrukcji zrębowej na 
podmurówce z kamienia. Prezbiterium zwróconym na południe. Zbudowana w Lipsku w 
1756 i przeniesiona do Bełżca w 1838 r. na miejsce spalonej miejscowej cerkwi. 

 

Na uwagę zasługują także stare krzyże, kaplice oraz figury przydrożne, w znacznej części powstałe 
jeszcze w XIX wieku. Najcenniejsze małe budowle sakralne to: kapliczka Św. Jana Nepomucena 
murowana z I połowy XIX w. usytuowana przy drodze prowadzącej do Narola, krzyż kamienny tzw. 
bruśnieński z 1869 roku w Brzezinach, krzyż przydrożny kamienno–żeliwny przy przedszkolu z 
przełomu XIX i XX w. i kapliczka św. Antoniego w Chyżach, wybudowana według tradycji XIX 
wieku na mogile usypanej po epidemii., która panowała w tym terenie. Szczególnym krzyżem dla 
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Bełżca, przy którym warto się zatrzymać, jest ten postawiony w 1919 roku na pamiątkę połączenia 
ziem Polski po rozbiorach. 

Zwiedzając gminę Bełżec nie można zapomnieć i pominąć Muzeum Miejca Pamięci 
w Bełżcu, które powstało na terenie dawnego obozu zagłady, gdzie zginęło ponad pół 
miliona Żydów, przywożonych tu z całej Europy. Ponieśli w nim również śmierć 
liczni Cyganie oraz ok. 1500 Polaków ukaranych za pomoc udzielaną Żydom. 

• Narol - Pałac Łosiów  

Pałac Łosiów w Narolu – wzniesiony został przez Antoniego Feliksa hr. Łosia w latach 1776 
– 1781. Zbudowany jest w stylu barokowym, na rzucie podkowy, herbowego znaku Łosiów. 
Budynek główny jest dwukondygnacyjny, prostokątny, połączony arkadami z dwoma 
parterowymi pawilonami bocznymi. Dziedziniec poprzedza ozdobna brama, droga wjazdowa 
prowadzi przez aleję starych lip. Na frontowej fasadzie pałacu umieszczony jest herb hr. 
Łosiów. Wokół pałacu jest ogród typu włoskiego. W centralnej części pałacu usytuowany 
jest westybul i sala balowa. 
Pałac uległ częściowemu spaleniu podczas powstania styczniowego. Został jednak 
wyremontowany przez nowego właściciela księcia Juliana Puzynę. Podczas I wojny 
światowej wojska austriackie ograbiły pałac z najcenniejszych obrazów, książek, rzeźb i 
mebli. Po 1920 roku nową właścicielką pałacu została hr. Jadwiga Korytowska, która 
odrestaurowała pałac. W 1939r. wyposażenie pałacu zostało zagarnięte przez Armię 
Czerwoną, a w roku 1945 pałac ponownie spalono. Przez ok. 50 lat stał opuszczony. 
 
W roku 1995 zespół pałacowo-parkowy zakupił prof. Władysław Kłosiewicz – wykładowca 
w warszawskiej Akademii Muzycznej i jego żona Ewa Irzykowska – Kłosiewicz – aktorka i 
śpiewaczka. Wykonano prace zabezpieczające pałac i pielęgnacyjne w parku. 
 
Nowi właściciele powołali Fundację „Pro Academia Norolense”, której głównym celem jest 
odbudowa pałacu i stworzenie w nim akademii dla utalentowanej młodzieży z Europy 
Wschodniej i Środkowej. W pałacu ma się również mieścić artystyczne centrum naukowo-
szkoleniowe, nawiązujące do szkoły artystycznej założonej przez pierwszego właściciela 
pałacu – hr. Łosia. 
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• Radruż – cerkiew 

Cerkiew w Radrużu p.w. św. Paraskewy – wzniesiona została ok. XVI w. Całość otoczona jest 

murem z kamienia z poł. XIX w. W roku 1648 cerkiew ozdobiono polichromią. 

W latach 1964 – 1966 przeprowadzony był gruntowny remont cerkwi. Wybudowana została 

przez zawodowych mistrzów ciesielstwa późnogotyckiego. 

 

Cerkiew w Radrużu 

• Gorajec 

 

Cerkiew w Gorajcu pw. Narodzenia NMP została zbudowana w 1586 roku. Była to pierwsza 
i jedyna świątynia, jaka powstała we wsi. Była użytkowana przez wiernych trzech wyznań - 
do  początku XVIII wieku była to świątynia prawosławna , następnie, gdy eparchia 
przemyska, do której należała parafia przeszła na unię, użytkowali ją grekokatolicy, a po 
1947 świątynia znajduje się pod opieką parafii rzymskokatolickiej.  
 

• Powrót do Kosmowa 

• Uroczysta obiadokolacja 
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Dzień 8 -  26 maj/poniedziałek 

Kosmów – Sandomierz – Kazimierz Dolny……289 km. 

• Śniadanie 

• Pakujemy się, wyjazd 

• Jedziemy do Sandomierza (199 km.) 

• Zwiedzanie Sandomierza 

 

 

Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu 

Około 0,5 kilometrowy wąwóz lessowy położony w południowo-zachodniej części miasta między 

ulicami Staromiejską a Królowej Jadwigi (kilkanaście metrów od ul. Królowej Jadwigi krzyżuje się z ul. 

Krakowską)[1]. Maksymalna wysokość u jego wylotu wynosi ponad 10 m wysokości 
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• Przerwa na kawę 
• Jedziemy do Kazimierza Dolnego (90 km.) 

Noclegi: 

1. Dom Architekta SARP Aneta Marciniak/nocleg ze śniadaniem 95 -zł. 
http://meteor-turystyka.pl/sarp,kazimierz-dolny.html#foto 

2. Pod Basztą 

www.podbaszta.pl 

 

Willa Pod Basztą, Kazimierz Dolny, Centrum, ul. Tyszkiewicza 26/ 

Tel. 81-473-55-35 

  

         Ilość miejsc: 
27 miejsc noclegowych, 
12 pokoi 

           

 

• Zakwaterowanie. 

• Posiłek, kawa 

• Zwiedzanie Kazimierza Dolnego: zabytkowe kamienice, zabytkowa studnia, góra Trzech Krzyży,  ruiny 

zamku Kazimierza Wielkiego, gotycko-renesansowy kościół farny (1586-1589, rozbud. 1610-1613), a 

w nim słynne organy, zbudowane w 1620 roku, spichrze, żydowskie jatki pochodzące z poł. XIX w. 

Kazimierz Dolny, to jedna z najsłynniejszych polskich miejscowości. Nazywana Perłą renesansu lub 

Perłą nad Wisłą. Jeden z obowiązkowych punków wizyt zagranicznych turystów. Miasto wydaje się 

być z tego powodu trochę zmanierowane i snobistyczne. 

Przepiękne kamienice Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów. To taka wizytówka Kazimierza Dolnego. 

Baszta z XIII wieku, pełniąca kiedyś funkcję obronną, otoczona drewnianym zamkiem. 

Wąwozy lessowe otaczające Kazimierz Dolny. 

  
zabytkowy spichrz z Muzeum Przyrodniczym 
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dawne żydowskie jatki 

Dawne jatki 

Pośrodku Małego Rynku stoją unikatowe, drewniane żydowskie jatki pochodzące z poł. XIX w. Budowli tego 

typu zachowało się w Polsce niezwykle mało. Obecnie mieści się tu galeria oraz kierownictwo pobliskiego 

bazaru. 

Dzień 9 -  27 maj/wtorek 

 Kazimierz Dolny – Janowiec – Kazimierz Dolny 

• Śniadanie 

• Płyniemy promem do Janowca zobaczyć ruiny zamku z XVI w. oraz barokowy  dwór. 

 

Ruiny zamku w Janowcu 

• Wracamy do Kazimierza Dolnego  i idziemy około 2 km. Zobaczyć lessowy wąwóz „Korzeniowy Dół”. 

Z centrum miasteczka dochodzi się doń ulicami Lubelską i Szkolną. 

Lessową wierzchowinę okolic Kazimierza Dolnego przecinają setki wąwozów. Miejscami ich długość 

na powierzchni hektara sięga kilkunastu kilometrów! Do powstania wielu z nich przyczynił się 

człowiek. Miękki less łatwo poddaje się kołom wozów. Wystarczy zaledwie kilkanaście lat, aby wokół 
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obniżającej się stopniowo drogi wyrosły pionowe, beżowo-żółte ściany. Powstały w ten sposób 

wąwóz nazywa się - jakże by inaczej - głębocznicą. Jej cieniste wnętrze kusi w upalne dni przyjemnym 

chłodem. Zbocza dekoruje fantastyczna plątanina korzeni - drzewa wyrosłe nad krawędzią 

głębocznicy ze wszystkich sil próbują nie wpaść do środka wąwozu. Trudno o miejsce bardziej 

zbliżone do scenerii filmów fantasy. 

 

Taki właśnie jest Korzeniowy Dół - ulubione miejsce spacerowiczów w Kazimierzu.  

 

• Posiłek w pobliskiej klubojadalni „Przystanek Korzeniowa” ul. Doły 43 gdzie ponoć można posłuchać 

muzyki reggae przy filiżance etiopskiej kawy lub piwa z lokalnych browarów, posilić się pierogami lub 

kurczakiem tandoori. 

• Spacer nadwiślanymi  bulwarami 

Dzień 10 -  28 maj/środa 

Kazimierz Dolny – Radom – Grójec – Łowicz – Kutno -  Toruń……372 km. 

• Śniadanie 

• Pakowanie się 

• I w drogę powrotną 

• Po drodze jemy obiad 

 


