
ZIELONA SZKOŁA W BIESZCZDACH 

3 DNI BEZ NUDY 

 
 

RAMOWY PROGRAM: 

 

DZIEŃ I: 

 

Wyjazd w kierunku Przemyśla. Przyjazd nad Solinę.  

Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim.  

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 

Zakwaterowanie  Obiad. 

A PO POŁUDNIU: SZKOLENIE BIESZCZADNIKA: 

ŚCIANA WSPINACZKOWA –zajęcia na 8 m ściance  

SZKOLENIE BIESZCZADNIKA: 

Łowiectwo i zbieractwo – strzelamy z łuków i zbieramy strzały po lesie, strzelnice ASG 

Bieszczadzkie Sztuki Walki z elementami samoobrony– rzut siekierką (nabyte umiejętności 

przydają się w negocjacjach z niedźwiedziami) 

Prace leśne – „rżnięcie piłą moja- twoja… 

Kolacja. Nocleg.  

 

DZIEŃ II: 

 

NA BIESZCZADZKICH POŁONINACH 

Śniadanie. Odprawa – rozpoczęcie wycieczki: 

WYPRAWA W GÓRY  Razem z przewodnikiem wyruszymy na pełen ciekawostek górski szlak. 

Piesza wyprawa w Wysokie Bieszczady to niezapomniana przygoda dla każdego, rządnego wrażeń. 

Czeka nas piesza wędrówka na szczyt Połoniny Wetlińskiej 1228 m n.p.m., w samym sercu 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wędrując połoninami zobaczymy piękne krajobrazy. Po zejściu 

z gór ochłodzimy się mocząc nogi w górskim potoku 

 



W PROGRAMIE; 

- Piesza wycieczka z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską – Bieszczadzki Park Narodowy, stopień 

trudności i długość trasy dostosujemy do możliwości każdej grupy – proponujemy jednak wędrówkę 

z Przełęczy Wyżnej do Chatki Puchatka 1228 m n.p.m., następnie przez Przełęcz Orłowicza do 

Wetliny, w sumie ok. 4 h 

- Kapliczka szczęśliwych powrotów  

Ok. 14.00 – powrót do ośrodka – Obiad. Gry i zabawy rekreacyjne- KONKURSY TRAPERSKIE: bieg 

w nartach, przeciąganie liny, gąsienica… 

 

SPECJALNIE DLA WAS W CENIE PRZEJAŻDZKI SEGWEYEM  

Kolacja -  wielkie ognisko w dymnej chacie !!! 

 

DZIEŃ III: 

 

Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, rozpoczęcie wycieczki: 

Bieszczady Challenge to gra terenowa realizowana w dwóch grupach, które wyruszają szlakiem 

wprost do opuszczonej łemkowskiej wsi - Bereżnicy Niżnej. Każda grupa otrzyma mapę z 

zaznaczona droga oraz wskazówkami dotyczącymi ukrytych skarbów. 

STARA WIES - celem naszej wyprawy jest opuszczona łemkowska wioska z ruinami cerkwi oraz 

pełnych tajemnic, starych piwnic, poznamy bogata historie 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 

stopa przejść na drugi brzeg potoku, 

Obiad.  

Wyjazd w stronę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych. 

 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

transport komfortowym autokarem (WC, DVD, Klimatyzacja) 

zakwaterowanie wg programu 

wyżywienie wg programu 

opiekę pilota- przewodnika 

przewodnik bieszczadzki 

realizacja programu wraz z biletami wstępu 

ubezpieczenie 

parkingi 

podatek VAT 

 
 


