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BIESZCZADY 

 

Program ramowy: 

I dzień 

Przejazd do Sandomierza, zwiedzanie z przewodnikiem – Stare Miasto: gotycka 

Katedra wzniesiona w XIV w., która zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą 

dekorację rzeźbiarską we wnętrzu, Zamek Królewski i klasztor dominikański (z zewnątrz), 

przejście do Rynku: Brama Opatowska, zbudowana w XIV - XVI w. - jedna z najlepiej 

zachowanych bram miejskich w Polsce. Nieopodal pozostałości średniowiecznych murów 

obronnych oraz furta dominikańska tzw. "Ucho Igielne". Wokół Rynku Starego Miasta – 

kamienice mieszczańskie wznoszone od XV w., które zachowały w swoich murach wiele 

cennych detali architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych 

budynków, przejście Podziemną Trasą Turystyczną, przyjazd na obiadokolację i nocleg 

 

II dzień 

 Po śniadaniu (pobranie suchego prowiantu) wycieczka z przewodnikiem Pętlą 

Bieszczadzką, zapora w Solinie, wejście na Połoninę Wetlińską (1228 m npm) słynącą ze 

wspaniałych panoram, rejs po Solinie, obiadokolacja i nocleg  

 

III dzień 

 Śniadanie, wycieczka z przewodnikiem trasą Lesko – Zwierzyń – miejscowość 

położona w najpiękniejszym przełomie Sanu, u stóp Czulni i Trzech Kopców - Myczkowce, 

obiad, czas do dyspozycji uczestników, kolacja, nocleg 

 

IV dzień 

 Po śniadaniu (pobranie suchego prowiantu) spotkanie z przewodnikiem – Muzeum 

Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, Sanok – Muzeum 

Budownictwa Ludowego, prezentującego kulturę ludową południowo – wschodniej Polski, na 

terenie muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od 

XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i 

gospodarczych, znajdują się również obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-

wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okazała cerkiew łemkowska z samego początku XIX w. i  
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kilka malowniczych kapliczek), budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz 

obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie). Zarówno świątynie jak i większość 

budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, posiadają w pełni urządzone i udostępnione do 

zwiedzania wnętrza (m.in. warsztaty rzemieślnicze: tkackie, garncarza, kołodzieja, itp.), na 

terenie Parku Etnograficznego urządzono też wspaniałą stałą ekspozycję malarstwa 

ikonowego, powrót na obiadokolację i nocleg 

 

V dzień 

Śniadanie, przejazd do Łańcuta, zwiedzanie Zamku, który jest jedną 

z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych 

wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół 

pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się 

liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym 

życiem łańcuckiej rezydencji, ok. 13.00 obiad. Powrót ok. 20.30 powrót. 

 

Świadczenia : 

Cena od 595 zł (kalkulacja dla 42-45 ucz.) obejmuje:  

 przejazd autokarem 

 cztery noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 

 wyżywienie wg programu 

 przewodników 

 wstępy – Katedra, Brama Opatowska, Podziemna Brama Turystyczna, BPN, rejs po 

Solinie, Skansen w Sanoku 

 opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie NNW (konieczna lista uczestników). 

 


