
Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje 
w dniach od 13 – 14 września 2016 r. 

autokarową wycieczkę krajoznawczą „Śladami historii i martyrologii po Lubelszczyźnie”  

na trasie 

Lublin –Majdanek - Chełm – Kozłówka 

 

PROGRAM WYCIECZKI: 

 

I dzień – 13 .09.2016 (wtorek) 

 

godz. 700- zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Naftowej (obok dworca PKS) 

godz. 715 – wyjazd z Krosna 

godz. 1100 – przyjazd do Lublina – zakwaterowanie w hostelu   – Unicka  3. 

godz. 1140 - 1800 spotkanie z przewodnikiem - Kaplica Trójcy Świętej- (rezerwacja    

                           zwiedzania) 

 zwiedzanie  Wzgórza   Zamkowego z  XIII wieczną Basztą, Zamek, Brama Grodzka, Plac po 

Farze, Bazylika Ojców Dominikanów,  Archikatedra, Rynek z zabytkową zabudową, Trybunał 

Koronny, Wieża Trynitarska, Brama Krakowska, Ratusz, Trasa podziemna pod Starym Miastem,  

ul. Krakowskie Przedmieście  

 

– przejazd na Majdanek  - Muzeum 

 

godz. 1830– obiadokolacja : zupa gulaszowa, eskalopki z indyka, ziemniaki, surówka, soki      

                owocowe   – restauracja „Mąka z wodą”  - hostel  Unicka 3 

 

godz. 1930– 2100 -  podziemia Browaru Perła – zwiedzanie z degustacja piwa 

 

godz. 2100- nocleg w hostelu „Unicka 3” – pokoje 2-osobowe z łazienką  i kuchnią   w  segmencie  

 

II dzień – 14.09.2016 (środa) 

 

godz. 630- 730 –śniadanie w formie bufetu:  wędliny, sery, świeże warzywa, sałatka caprese,     

     pieczywo, dżemy, kawa i herbata, jogurt naturalny z musli, miodem i owocami,  

    masło, Tortille, woda i soki owocowe, na gorąco do wyboru (serwowane      

    każdej  osobie indywidualnie) – jajecznica, - biała kiełbasa 

          

godz. 745 –   wyjazd do Chełma (102 km) 

 

godz. 840–   zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Chełma: Zespół Katedralny, Kościół Parafialny     

P.W. Rozesłania Św. Apostołów, Kolegium Pijarów, Rynek Staromiejski,  Cerkiew    

p.w. św. Jana Teologa. 

 

godz. 1000- 1050  - Podziemia kredowe (zwiedzanie  we własnym zakresie) 

       (niewskazane  dla osób z klaustrofobią i chorobami serca)  



       - zimno 9oC  - ciepłe odzienie 

 

godz. 1050- 1120 przerwa na kawę  

 

godz. 1130 - 1300 – przejazd do Kozłówki 

 

godz. 1330 – 1400 – wejściówki do Muzeum Zamojskich 

 

godz. 1400 – 1500 – I grupa (23 osoby) – Zwiedzanie Muzeum Zamojskich 

          II grupa (23 + 1)  - obiad Restauracja „Pavilion” przy Muzeum 

 

godz. 1500 – 1600 – II grupa (23 osoby) – Zwiedzanie Muzeum Zamojskich 

   I grupa (23 osoby) - obiad Restauracja „Pavilion” przy Muzeum 

 

14.09.2016  obiad (zestaw):   rosół z makaronem,  filet z kurczaka,  ziemniaki,   zestaw     

          surówek, kompot 

godz. 1630 – 1800– zwiedzanie Galerii Socrealizmu, Kaplicy, Powozowni 

 

godz. 1830 - wyjazd do Krosna (270 km) 

godz. 2230  - przyjazd do Krosna  

 

Koszt  uczestnictwa 1 osoby – 200 zł (kalkulacja na 46 osób).  

W cenie wycieczki:  

Przejazd autokarem + ubezpieczenie + opłaty parkingowe – 2900,00 zł 

Nocleg  - 1880,00 zł  

 Posiłki (wyżywienie) – 3619,00 zł 

 Opłaty przewodnickie – 417,00 zł 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów –2202,00 zł 

 

 Koszt wycieczki: 11 018,00 zł 

 

Projekt dofinansowany przez Gminę Krosno kwotą  - 2100,00 zł 

 

Opłaty przyjmowane będą w godzinach pracy Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do  

6 września 2016 r. (wtorek i piątek – godz. 1000-1200, czwartek godz. - 1400-1600   

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Kierownik wycieczki:  Bogumiła Błażejowska 

 



W przypadku potrzeby dodatkowych informacji tel. 608-582-926  

 


