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Bieszczady 
Termin do uzgodnienia  

 Bieszczady- wielkie kompleksy starych 
lasów bukowych. W najwyższych partiach łąki 
górskie, tzw. Połoniny. Jest to prawdziwy raj dla 
miłośników przyrody. Niewiele jest w Polsce miejsc 
równie pięknych i drogich sercu jak Bieszczady. 
Niezwykle malownicze i dzikie tereny od lat 
przyciągają ludzi, którzy spragnieni są wypoczynku 
w bezpośrednim kontakcie z naturą. Bieszczady 
mają najlepiej zachowane środowisko naturalne w 
całej środkowej Europie, chronione w drugim na 
świecie międzynarodowym rezerwacie biosfery 
„Karpaty Wschodnie”, który został wpisany przez 
UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody 
i Kultury. 

                               
 
                                         Program wycieczki: 
I DZIEŃ  
Zbiórka Uczestników wycieczki wyjazd w 
godzinach porannych do Sanoka. 
Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie 
skansenu 
Przejazd do Leska.  
Obiad.  
 Zakwaterowanie. Pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z łazienkami. 
Spacer po Lesku  
Ognisko z biesiadą. 
Nocleg. 
 
 



 

II DZIEŃ "Bieszczadzkie połoniny" 
Śniadanie. 
Spotkanie z przewodnikiem . Duża pętla bieszczadzka - 
czyli przejazd przez Baligród, Jabłonki /miejsce 
śmierci gen. Świerczewskiego/ - Cisną /karczma 
Siekierezada/ -Wetlinę - na Przełęcz Wyżną. Wyjście 
w góry trasą - z przełęczy na Połoninę Wetlińską / 3 
godz. powolnym marszem tam i z powrotem. 
 Przejazd przez Ustrzyki Dolne, Czarną / dawna 
cerkiew z zachowanym ikonostasem - obecnie kościół/ 
,Lutowiska, Ustrzyki Dolne powrót do Leska. 
 
Obiadokolacja, nocleg. 

 
III DZIEŃ 
Śniadanie.  
Solina - spacer po zaporze, Wycieczka piesza 
Granią (ok 1h), Przejazd autokarem do 
Myczkowiec  - ośrodek Caritas, a w nim Ogród 
Ekumeniczny / makiety cerkwi i kościołów / 
Ogród Biblijny, makiety- Bieszczady w PRL-u, 
 Obiad  
 Przejazd do Krasiczyna- zwiedzanie zamku. 
 Przyjazd do Kraśnika w godzinach wieczornych. 
                    
 

*Cena uzależniona od programu i ilości uczestników  

*Cena zawiera: przejazd, nocleg, wyżywienie, opiekę pilota i przewodnika 
górskiego, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 
 
*Kalkulacja ceny zawiera podany program, który jest tylko propozycją i możemy go dowolnie 
modyfikować co również wpływa na cenę ostateczną. 

 
Cena nie obejmuję biletu wstępu do zamku w Krasiczynie – koszt 15zł płatne w autokarze 
 
 
Każdy uczestnik wycieczki winien posiadać: odpowiedni strój turystyczny, wygodne obuwie 
turystyczne (na płaskiej podeszwie, obejmujące kostkę), okrycie przeciwdeszczowe . 
 


