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Impreza Turystyczna numer 70 /2019 

Bieszczady mało znane ! 
Zagórz, Załuż, Lesko, Myczkowce, Cisna, 

SOLINA, Muczne, Komańcza, Ustrzyki. 
 
 

14-16 czerwca 2019 r. – 3 dni 
 
 

 

Piątek  – 1 dzień 
Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa z ul. Kościuszki, godz. 6.45 wyjazd z Katowic 
(po zgłoszeniu) z ul. Andrzeja. Przejazd przez Kraków, Tarnów do Zagórza - Brama 
Bieszczad (przejście do ruin klasztoru Karmelitów Bosych w zakolu rzeki Osławy, 
wejście na wieżę widokową*). Przejazd do Załuża, przejście na ruiny zamku Sobień* 
nad Sanem. Przejazd do Leska (synagoga*, cmentarz żydowski – kirkut*), i do 
miejscowości Myczkowce do Ogrodu Biblijnego* i Parku Miniatur Kultury 
Ekumenicznej* (na 10 wzgórzach ustawiono 140 makiet najstarszych drewnianych 
obiektów sakralnych Bieszczad z terenu Polski, Słowacji i Ukrainy).  
Przejazd do OW „Halicz” w Solinie - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

Sobota – 2 dzień 
Śniadanie. Przejazd nad zaporę Jeziora Solińskiego do Centrum Energii Odnawialnej*, 
(zwiedzanie zapory od środka). Przejazd do miejscowości Myczków – zwiedzanie 
Muzeum Kultury Bojków*. Przejazd na Przełęcz Wyżnią (nad Berehami Górnymi, 
obelisk Harasymowicza) – wejście* na Połoninę Wetlińską do schroniska „Chatka 
Puchatka” i zejście  do Brzegów Górnych (całe przejście ok. 2 h), przejazd przez 
Ustrzyki Górne (w miarę możliwości czas na wytchnienie) do miejscowości Muczne, 
zwiedzanie Centrum Promocji Leśnictwa*. Powrót na miejsce zakwaterowania, 
obiadokolacja i przejazd do Polańczyka na rejs* po Jeziorze Solińskim.  
Powrót na ośrodek, nocleg.  
 

Niedziela – 3 dzień  
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Cisnej przejazd Kolejką Bieszczadzką*, 
(na trasie Majdan – Przysłup - Majdan), przejazd do kultowej gospody „Siekierezada” 
(czas na wytchnienie). Przejazd do Komańczy (Regionalne Muzeum Łemkowskie - 
Cerkiew, Klasztor sióstr „Nazaretanek” Izba Pamięci* - miejsce internowania Prymasa 
Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kuźnia Łemkowska - czas na posiłek).  
Wyjazd w drogę powrotną przez Duklę, Jasło i Tarnów.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 21.00.    VERTE 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
Świadczenia: 
• przejazd autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingowe, 

• 2 x nocleg w OW „Halicz” (pokoje 2-3 os., wc, łazienki),  

• 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja,  

• opłata klimatyczna, 

• rezerwacja wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Jez. Solińskim, 

• pilot- przewodnik na całej trasie i po obiektach, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• ubezpieczenie Signal Iduna - suma ubezpieczenia  5000 zł, 

• podatek VAT. 
 

 

 

 

koszt wycieczki: 497 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 477 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT) 
 
 
 
 

 

Cena wycieczki nie zawiera kosztów wstępu* do 14 zwiedzanych obiektów i rejsu,  
które wynoszą N - 105 zł, U (65+) - 85 zł, U (dzieci i młodzież) 65 zł 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu. Pozostała kwota na 2 tygodnie przed wyjazdem. Rezerwacja 
telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych, dostępne w biurze).  

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. 502 46 38 28 
 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001  z dopiskiem „Bieszczady”.  

 
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie  
 ze względu na organizacje wejść do zwiedzanych obiektów i warunki atmosferyczne.  

Osoby idące na Połoninę Wetlińską do schroniska „Chatka Puchatka” obowiązuje obuwie i ubiór turystyczny. 
  


