
                                                BIESZCZADY  7.05-11.05.2018 

7.05. poniedziałek - godz. 6.00 wyjazd- parking przy Biedronce 

Ok. 15.00- zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie- jednej z najpiękniejszych 
rezydencji arystokratycznych w Polsce 

Ok.19.00 zakwaterowanie w ośrodku UROCZYSKO Uherce Mineralne / Myczkowce, 
obiadokolacja 

8.05. wtorek – śniadanie, 8.30-spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na bieszczadzką 
wędrówkę- Wielka Pętla Bieszczadzka-Ustrzyki Dolne, Smolnik nad Sanem- bajkowa 
cerkiew z 1791r., zagroda pokazowa żubrów w Mucznem, Centrum Promocji i Leśnictwa w 
Mucznem , Ustrzyki Górne, spacer drogą szutrową ok. 15min. do schroniska Pod Rawkami -
930m n.p.m. z widokami na połoniny i Tarnicę -1346m n.p.m., czas na najlepsze naleśniki 
w Bieszczadach, ok. 14.00 przejazd kolejką leśną z Majdanu do Balnicy, czas wolny w 
Cisnej, powrót przez Wołkowyję i zwiedzanie cerkwi w Górzance  

Ok. 18.00 obiadokolacja 

9.05. środa- śniadanie, 8.30- spotkanie z przewodnikiem i trasa wokół bieszczadzkich 
jezior- godzinny lekki 5 km spacer do cudownego źródełka, część osób wraca i jedzie 
autokarem na zaporę w Myczkowcach, część przejdzie pieszo schodami na górę Grodzisko 
na zaporę w Myczkowcach, spacer po tamie, Ogród Biblijny, zapora w Solinie- spacer 
koroną zapory, czas wolny na „Bieszczadzkich Krupówkach”, ok. 15.00-16.00 rejs statkiem 
po Jeziorze Solińskim, Polańczyk- punkt widokowy na Jezioro Solińskie, obiadokolacja 

10.05. czwartek- śniadanie, 8.30-  spotkanie z przewodnikiem , Zagórz- zwiedzanie 
klasztoru Karmelitów Bosych, Sanok- Muzeum Budownictwa Ludowego, czas wolny,  
zwiedzanie miasta- zamek, rynek, zarys kościoła, w którym Jagiełło brał ślub ( 02.05.1417), 
pomnik wojaka Szwejka, Załuż – zamek Sobień ( wesele Jagiełły), Lesko- kirkut, miasto,   
ok. 18.00 obiadokolacja 

11.05. piątek- śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną, po drodze 
zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego w Krasiczynie, powrót w późnych godzinach 
wieczornych 

Cena dla słuchacza UTW- 550 zł- zawiera 4 noclegi, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, transport, 
usługę przewodnika, ubezpieczenie, bilety wstępu, parkingi 

Program jest ramowy, może ulec niewielkim modyfikacjom lub zmianom kolejności 
zwiedzania w zależności od pogody 

Wpłaty –styczeń-100zł, luty- 100zł, marzec- 200zł, kwiecień- 150zł 

Opracowała Wiesława Alichniewicz 


