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Impreza Turystyczna numer 152 / 2019 

Szlakiem Łemkowszczyzny 
Gorlice, Bartne, Sękowa, Owczary, Szymbark, …    

 

 

 

19-20.10.2019 r. – 2 dni 
 
 

Sobota  

Wyjazd o godz. 6.30 z Chorzowa  ul. Kościuszki (tężnie), godz. 7.15 z Katowic ul. Andrzeja. 
Przejazd autostradą A4 przez Kraków, Brzesko i zwiedzanie na trasie: do Binarowa (UNESCO 
– kościół pw. św. Michała Archanioła), Biecz (cmentarz wojenny), Bartne (cerkiew 
prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana), Sękowa (UNESCO – kościół pw. św. św. 
Apostołów Filipa i Jakuba), Owczary (UNESCO - cerkiew greckokatolicka pw. Opieki 
Bogurodzicy NMP), w trakcie zwiedzania czas na wytchnienie.  
Przejazd do Leśnego Dworu  w Gorlicach, zakwaterowanie, obiadokolacja.  
Niedziela  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie na trasie: Bielanka (cerkiew z kompletnym 
Ikonostasem barokowym z XVIII w.), Kwiatoń (Łemkowska cerkiew prawosławna 

św. Paraskewy), Ujście Gorlickie (cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy),   Szymbark 
(Skansen Wsi Pogórzańskiej, Kasztel), Gorlice (Dwór Karwacjanów, góra cmentarna nr 91). 
Czas na posiłek we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.30.  
Świadczenia:  

• przejazd autokarem, opłaty drogowe i opłaty parkingowe, 

• przewodnik beskidzki na całej trasie,  

• nocleg w Leśnym Dworze (pok. 2-3 os., wc, łazienki),  

• śniadanie, obiadokolacja,  

• przewodnicy po obiektach, rezerwacja zwiedzania obiektów, 

• ubezpieczenie w Signal Iduna, suma ubezpieczenia 5000 zł.  
 

 

 

 
 

koszt wycieczki: 294 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 278 zł 

 

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

 

Cena wycieczki nie zawiera wstępu do zwiedzanych obiektów, które wynoszą ok.: N - 25 zł, U - 20 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). 
 

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 „Gorlice”.   

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

