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POLESKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Niepubliczna Placówka Oświatowa w Okunince k / Włodawy
Jezioro
Białe
–
jedno
z
najpiękniejszych,
najczystszych,
a zarazem największych jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego,
położone 100 km na wschód od Lublina, usytuowane wśród malowniczych
łąk i lasów.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy ,,Astur’’ zajmuje powierzchnię 4,4
ha i przylega bezpośrednio do jeziora. Ośrodek posiada własną plażę,
pomosty, strzeżone kąpielisko, sprzęt wodny (rowery, kajaki) boiska do gry
w piłkę siatkową i nożną, stoły do ping-ponga, świetlicę oraz kawiarnię
Przykładowy program:

1 DZIEŃ
• wyjazd w godzinach porannych
• po drodze możliwość zwiedzania: Kazimierza Dolnego - Rynek, Kościół Farny, spichlerz, zespół kościelnoklasztorny, Muzeum Złotnictwa, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, baszta, góra Trzech Krzyży; Warszawa –
Kazimierz Dolny – Okuninka (294 km)
• lub po drodze możliwość zwiedzania: Kozłówki - Pałacu wybudowanego w XVIII wieku, gdzie obecnie mieści się
Muzeum Zamoyskich z doskonale zachowanymi wnętrzami pałacowymi; Warszawa – Kozłówka – Okuninka
(260 km)
• przyjazd do Ośrodka
• zakwaterowanie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Okunince, obiadokolacja
2 DZIEŃ
• śniadanie
• wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego: zwiedzanie muzeum PPN, projekcja filmu “Polesia Czar” spacer
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną “Perehod”, „Spławy” bądź „Dąb Dominik” Okuninka – Poleski Park NarodowyOkuninka (70 km)
• obiad
• zajęcia sportowe na terenie ośrodka
• kolacja, ognisko
3 DZIEŃ
• śniadanie
• wycieczka autokarowa do Włodawy – zwiedzanie tzw. „czworoboku”, synagogi barokowej (jedenego z
najcenniejszych zabytków sakralnej architektury żydowskiej w Polsce), cerkiewi prawosławnej p.w. Narodzenia
NMP (zbudowanej na planie krzyża greckiego), klasztoru O.O. Paulinów (z 6 monumentalnymi rzeźbami Ojców
Kościoła), wędrówka nad Bugiem – która pozwala poznać dziką, nieuregulowaną rzekę o zmiennym korycie,
która wraz ze starorzeczem w Orchówku tworzy niezwykle tajemniczy krajobraz; Okuninka – Włodawa –
Okuninka (20 km)
• obiad
• zajęcia sportowe na terenie ośrodka
• kolacja
4 DZIEŃ
• śniadanie
• wycieczka szlakiem przenikania kultur: Kodeń (sanktuarium Maryjne, które zasłynęło z obrazu Madonny
wykradzionego z kaplicy papieskiej w Rzymie przez Mikołaja Sapiehę; zwiedzanie Bazyliki p. w. św. Anny,
Cerkwi gotyckiej p.w. św. Ducha); Jabłeczna (męski monastyr prawosławny; zwiedzanie cerkwi (XIX w.) p. w.
św. Onufrego); Kostomłoty (nadbużańska wieś z drewnianą cerkwią prawosławną (XVII/XVIII w.) jest siedzibą
jedynej istniejącej parafii neounicjkiej); Okuninka – Kodeń – Jabłeczna – Kostomłoty – Okuninka (80 km) lub
wycieczka do Chełma, zwiedzanie Wzgórza Zamkowego, Starego Miasta oraz Chełmskich Podziemi
Kredowych - zabytkowej kopalni kredy należącej do unikatowych obiektów w skali kraju i Europy, labiryntu

tajemniczych chodników powstałych w wyniku eksploatacji pokładów kredy już w czasach średniowiecza;
Okuninka – Chełm – Okuninka (80 km)
• obiad
• zajęcia sportowe na terenie ośrodka
• kolacja, dyskoteka
5 DZIEŃ
• śniadanie + prowiant na drogę
• w drodze powrotnej zwiedzanie Lublina: Stare Miasto, Zamek Lubelski, Archikatedra Lubelska, Muzeum Wsi
Lubelskiej lub Ogród Botaniczny; Okuninka – Lublin – Warszawa (280 km)
• powrót do Warszawy

CENA: 460 zł
(przy 40 osobach płacących)
Świadczenia:
 zakwaterowanie: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Okunince k / Włodawy nad Jeziorem
Białym w murowanych bungalowach 2 – pokojowych (5, 6 osobowych) lub w pawilonie hotelowym – pokoje 2,
3, 4, 5 – osobowe z łazienkami
 wyżywienie zgodnie z programem
 ubezpieczenie NW
 opieka pilota
 realizacja programu

UWAGA: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (ok. 30 zł)

