
Bieszczady - II dni 
Ramowy program: 

 

I dzień: 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Przemyśla. Przejazd  do Wetliny - piesze wejście na Połoninę Wetlińską -  

jest to doskonały punkt widokowy  na najwyższe partie Bieszczadów. Swoją popularność zyskuje dzięki schronisku 

"Chatka Puchatka", do którego ciągną pielgrzymki turystów (lub inny szlak w zależności od pogody). 

Przejazd nad Solinę - rejs statkiem, spacer po największej w Polsce zaporze, czas wolny.  

Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  

A wieczorem dyskoteka w pianie lub FluoParty. 

Dyskoteki na całym świecie są do siebie podobne.... U nas jest inaczej, na naszej dyskotece będziesz mógł poszaleć w 

pianie ! Najnowsze przeboje, profesjonalny DJ, rewelacyjne nagłośnienie. Tylko u nas zabawisz się w rytm ulubionej 

muzyki w głębokiej pianie, pośród niesamowitych świateł lasera. Nocleg. 

II dzień: 

Śniadanie. Bieszczady Challenge- to gra terenowa realizowana w dwóch grupach, które wyruszają szlakiem wprost do 

opuszczonej łemkowskiej wsi - Bereżnicy Niżnej. Każda grupa otrzyma mapę z zaznaczoną drogą oraz wskazówkami 

dotyczącymi ukrytych skarbów. 

Stara Wieś - celem naszej wyprawy jest opuszczona łemkowska wioska z ruinami cerkwi oraz pełna tajemnic, starych 

piwnic, poznamy bogatą historię bieszczadzkiego regionu. 

Orientering-  nauczymy się odnajdywania drogi w terenie przy pomocy kompasu oraz urządzenia GPS. 

Przeprawa przez górskie potoki - drużyny będą musiały zbudować z kamieni przeprawę by sucha stopą przejść na 

drugi brzeg potoku. 

Obiad.  Przejazd do Sanoka- Muzeum Budownictwa Ludowego - zwiedzanie z przewodnikiem największego parku 

etnograficznego, który należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie.  

Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych 

 

 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport komfortowym autokarem  

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

- wyżywienie wg programu 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na rejs statkiem 

- ubezpieczenie 

- przewodnik bieszczadzki i w Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku 

- opiekę pilota - przewodnika 

- parkingi 

- podatek VAT 

 
 

Istnieje możliwość przejażdżki koleją bieszczadzką na trasie Majdan - Balnica – Majdan 


