Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza:

Polska - Chełm - Poleski PN - Lublin
9 - 13.09.2019, cena 1 250 zł
9.09 (poniedziałek)
Gdańsk - Chełm
Zbiórka uczestników wyjazdu przy dworcu
PKS w Gdańsku (stanowisko 10) o godz.
8.00. Przejazd przez Warszawę, Lublin do
Chełma. Po południu spacer po mieście.
Kolacja i nocleg w hotelu w Chełmie.
10.09 (wtorek)
Chełm - Włodawa - Hniszów - Dorohusk Chełm
Po śniadaniu przejazd do Włodawy, starej
nadbużańskiej osady, która w przeszłości
była prawdziwym tyglem kulturowym
i wyznaniowym. Specyficzny charakter, historię oraz układ przestrzenny miasta kształtowały trzy narody: Polacy, Żydzi i Ukraińcy.
Do dzisiaj zachowały się tutaj świątynie
trzech wyznań: kościół i klasztor oo. Paulinów, cerkiew prawosławna Narodzenia
NMP i barokowa Wielka Synagoga. Spacer
po rynku, tu znajduje się tzw. Czworobok budowla w kształcie kwadratu z dziedzińcem
w środku, gdzie zachował się zabytkowy
zespół kramów i jatek (średniowieczne
miejsce sprzedaży mięsa). W godzinach
popołudniowych przejazd do Orchówka położonego przy trójstyku granic: Polski,
Białorusi i Ukrainy, zwiedzanie kościoła św.
Jana Jałmużnika. Po południu przejazd przez
Sobibór (dawny obóz zagłady) do Uhruska
wsi, w której od XIII wieku istniał gród.
Następnie przejazd przez Hniszów, gdzie
atrakcją jest wiekowy dąb „Bolko” oraz
Świerże - miejscowość, w której podczas
powstania styczniowego w 1863 roku doszło
do bitwy z Rosjanami (na miejscu bitwy
znajduje się pomnik). W drodze powrotnej
postój w Dorohusku, gdzie znajduje się
znane przejście graniczne między Polską i
Ukrainą, a w malowniczej okolicy na skarpie
nad Bugiem wznosi się XVIII-wieczny pałac
zbudowany przez dziedzica Dorohuska
Michała Maurycego Suchodolskiego. Wieczorem powrót do hotelu w Chełmie. Kolac-

ja i nocleg.
11.09 (środa)
Chełm - Horodło - Hrubieszów - Chełm
Po śniadaniu przejazd do pobliskiego Klesztowa. Zwiedzanie barokowego kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP, którego wnętrze jest
zdobione pięknymi mało-widłami Gabriela
Sławińskiego. W miejscowości Uchańka
spojrzenie na tzw. Kopiec Kościuszki, który
usypano w 1861 r dla upamiętnienia bitwy
pod Dubienką (18.07.1792 r.) podczas wojny
polsko-rosyjskiej. Po południu zwiedzanie
Horodła, gdzie w 1412 została podpisana
unia pomiędzy Polską a Litwą. Następnie
przejazd do Hrubieszowa, najdalej wysuniętego na wschód miasta Polski, położonego
nad rzeką Huczwą, dopływem Bugu. Miasto
uzyskało prawa miejskie na przełomie XIV
i XV wieku z rąk Władysława Jagiełły. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej, cerkwi Zaśnięcia NMP, zespołu dworskiego (od połowy XIX wieku własności rodziny Du Château), w którym mieści się muzeum im. księdza Stanisława Staszica. W
1800 roku Staszic kupił okoliczne wsie, a w
1816 roku w swoich dobrach założył fundację pod nazwą Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Była to pierwsza w Europie spółdzielcza organizacja, która działała do 1945
roku. Wieczorem powrót do hotelu w Chełmie. Kolacja i nocleg.
12.09 (czwartek)
Chełm - Poleski Park Narodowy - Kozłówka
- Lubartów - Lublin
Rano zwiedzanie Chełma, miasta położonego nad rzeką Uherką (lewy dopływ Bugu),
które szczyci się bogatą historią sięgającą
średniowiecza. Chełm od dawnych czasów
był jednym z centrów katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i grekokatolicyzmu, celem
pielgrzymek do Ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Replika ikony znajduje w barokowej
Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Marii

Polska: Chełm - Poleski Park Narodowy - Lublin 9 - 13.09.2019 r., cena 1 250 zł
Cena obejmuje:
- przejazd autokarem na całej trasie
- 3 noclegi w Chełmie i 1 nocleg w Lublinie
- śniadania i obiadokolacje
- przewodnictwo i opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW (20 000 złotych)
Cena nie obejmuje:
- wstępów do zwiedzanych obiektów. Na ten cel należy przygotować ok. 70 PLN
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Panny na Górze Chełmskiej. Spacer po
Starym Mieście, którego początki sięgają XIV
wieku, a centralnym punktem jest tzw. Dawny Rynek z pozostałościami dawnego ratusza
i zrekonstruowaną studnią miejską. Ponadto
Synagoga z początku XX wieku z bogato
zdobioną secesyjną elewacją, cerkiew pw.
Św. Jana Teologa Apostoła i Ewangelisty,
cenny kompleks budowli popijarskich
z późnobarokowym kościołem pw. Rozesłania Świętych Apostołów. W południe
przejazd na tereny utworzonego w roku
1990, Poleskiego Parku Narodowego. Park
obejmuje liczne bagna, torfowiska, jeziora
krasowe i naturalne kompleksy leśne. Po
południu zwiedzanie Kozłówki, zespołu pałacowo-parkowego należącego do rodziny
Zamojskich. W Muzeum Pałacowym znajdują się eksponaty z okresu secesji. Osobnym
działem kompleksu jest Muzeum Socrealizmu, w którym umieszczono dzieła malarzy,
rysowników, grafików i rzeźbiarzy z czasów
PRL-u. W drodze do Lublina postój w Lubartowie i zwiedzanie klasztoru oo. Kapucynów.
Liczne zabytki Lubartowa były fundowane
przez magnacki ród Sanguszków. Wieczorem
przyjazd do Lublina na kolację i nocleg.
13.09 (piątek)
Lublin - Gdańsk
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu,
zwiedzanie Lublina. Spacer na Stare Miasto.
Starówka lubelska to jeden z najciekawszych
zabytkowych zespołów urbanistycznych
w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują
kamieniczki wokół rynku zdobione pięknymi
sgraffiti, kunsztowną dekoracją rzeźbiarską
obramowań okien, medalionami z postaciami znanych pisarzy związanymi z historią
miasta, szczytnicami nawiązującymi do włoskiego i niderlandzkiego manieryzmu. Brama
Krakowska zbudowana w czasach Kazimierza
Wielkiego, rynek z masywną bryłą Starego
Ratusza nazywanego Trybunałem, gotycki
kościół i klasztor Dominikanów, wieża
Trynitarska, archikatedra, dawny renesansowy kościół jezuitów z XVII w., ulica
Grodzka, dawna główna ulica Lublina,
Zamek Lubelski, którego najstarsza część,
romańska wieża pochodzi z XIII w., a wspaniała kaplica Trójcy Świętej zdobiona jest
barwną polichromią w stylu bizantyjskim,
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wczesnym
popołudniem wyjazd przez Warszawę do
Gdańska. Wieczorem przyjazd do Gdańska
i zakończenie wycieczki.
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