
Bieszczady - III dni bez nudy 

Ramowy program: 

I dzień: 

Wyjazd w kierunku Przemyśla. Przyjazd nad Solinę.  

Tajemnice Soliny – jeżeli ciekawi Was historia budowy największej w Polsce zapory w Solinie oraz tajemnice 

zalanych wsi leżących dziś na dnie jeziora, historie których nie przeczytacie w przewodnikach, wyrusz z nami na 

szlak…W programie: 

 Owiany legendami kamień Leski  

 Wejście na monumentalne Kamieniołomy w Bóbrce  

 Spacer koroną największej w Polsce zapory w Solinie 

 Rejs statkiem 
Zakwaterowanie. Techniki linowe- zajęcia z instruktorem na 8 metrowej ściance wspinaczkowej. 

Gry i zabawy rekreacyjne. Obiadokolacja. Nocleg. 

II dzień: 

Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. 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 słynną koleją bieszczadzką na trasie Majdan- Balnica - Majdan. 

Czas wolny. Spacer po Polańczyku. 

Kolacja. Dyskoteka w pianie lub  fluoparty - nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W 

rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących 

tatuaży. Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ. Nocleg. 

III 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. 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   

- realizacja programu wraz z biletami wstępu  

- ubezpieczenie uczestników 

- przewodnik bieszczadzki  

- opiekę pilota 

- parkingi 

- podatek VAT 


