
Zielona Szkoła na Roztoczu- II dni 
 

Ramowy program: 

 

I dzień: 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Lubaczowa. 

Przejazd do Kresowej Osady w Baszni Dolnej - Kresowa Osada to miejsce, gdzie  magiczny 

świat dawnych Kresów, urzeka swoim pięknem i zaprasza do przeżycia niezapomnianej przygody, 

pełnej radości, smaku dawnych potraw, nauki garncarstwa, kowalstwa, pszczelarstwa, zajęć w 

manufakturze szkła, aktywności fizycznych oraz intelektualnych. 

Każdy będzie mógł poczuć się rzemieślnikiem z ubiegłego wieku, młodym adeptem sztuki 

kaligrafii, kucharzem, a własnoręcznie wybita moneta będzie ciekawą pamiątką. 

W programie: 

- warsztaty makramy lub kaligrafii  

- żywa lekcja historii w muzeum multimedialnym 

- warsztaty kulinarne 2 do wyboru: wyrób i wypiek pierników lub podpłomyków 

- szaleństwo w parku rozrywki 

Obiad. 

Wyjazd do Stadniny Koni w Polance Horynieckiej, zwiedzanie stadniny. 

Przejazd do Krasnobrodu na obiadokolację i nocleg. 
 

  

II dzień: 

 

Śniadanie. 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Zwierzyńca.  

Spacer po urokliwym miasteczku: Kościół  na wodzie, Pałac plenipotenta, budynek browaru z 1806 

roku. Wizyta w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym. W OEM Roztoczańskiego Parku Narodowego 

zorganizowana jest stała wystawa przyrodnicza, która ukazuje bogactwo przyrody ożywionej 

i nieożywionej Parku wraz z jej zagrożeniami.  

Wejście na Bukową Górę- ścieżka to naturalny model dydaktyczny, ukazujący na niewielkiej 

przestrzeni, niezwykłą różnorodność przyrodniczą wynikającą ze zmiany żyzności siedlisk (bór 

sosnowy, bór jodłowy, buczynę karpacką). Na Ścieżce znajduje się punkt widokowy z panoramą 

na strefę krawędziową Roztocza Środkowego. (ok. 2h). 

Powrót ścieżką spacerową po wydmie- ostoja koników polskich, stawy Echo. 

Obiad. 

Przejazd do Guciowa. Zagroda położona jest w przełomowej dolinie Wieprza na Roztoczu 

Środkowym. Dookoła rozciąga się odwieczna puszcza, dzisiaj lasy Roztoczańskiego Parku 



Narodowego. Znajduje  się tutaj najlepiej zachowany w Polsce zespół wczesnośredniowiecznego 

osadnictwa. Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem. 

Powrót do w godzinach popołudniowych. 
 

 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport autokarem (Klimatyzacja, DVD) 

- realizacja programu wraz z biletami wstępu  

- zakwaterowanie wg programu (pokoje 2,3,4 os z łazienkami)  

- wyżywienie wg programu 

- opiekę pilota 

- przewodnicy lokalni 

- ubezpieczenie uczestników 

- parkingi 

- podatek VAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


