
BIESZCZADY    LATO  -   2017 

 
 

24.06 (sobota) 

 

BRANIEWO, wyjazd (06:00. Elbląg 07:00) do Rzeszowa ok. 650 km po drodze: 

MACIEJOWICE, zwiedzanie Muzeum im. Tadeusza Kościuszki, 

KAZIMIERZ DOLNY, zwiedzanie miejscowości z przewodnikiem: ruiny XIV w zamku, 

baszta obronna, rynek z renesansowymi kamienicami, stare zabytkowe spichlerze, XVI w 

kościół św. Jana Chrzciciela z jednymi z najstarszych organów w Polsce 

RZESZÓW, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 

 

25.06 (niedziela) 

 

RZESZÓW, śniadanie, wykwaterowanie zwiedzanie z przewodnikiem stolicy województwa 

podkarpackiego: XVI w ratusz na Rynku z XVI w kamienicami, przejście Podziemną 

Trasą Turystyczną (ok. 400m), dawny pałac Lubomirskich, obecnie Akademia 

Muzyczna, zamek Lubomirskich, zabytkowy deptak, obecnie ul. 3 – Maja, wyjazd do 

Komańczy ok. 160 km, po drodze: 

JASŁO, XVIII w. kamienice na zabytkowym Rynku, XV w. gotycki kościół farny, fragmenty 

murów obronnych, XVIII figura Jana Nepomucena, pomnik Jana Padewskiego, patrona 

miasta, tańcząca fontanna. 

KROSNO,  miasto zwane małym Krakowem z sukiennicami na rynku podobnymi do 

krakowskich. Zabytkowe kamienice z podcieniami, zwiedzanie Centrum Dziedzictwa 

Szkła 

KOMAŃCZA, zakwaterowanie, krótkie zwiedzanie miejscowości,  obiadokolacja, nocleg 

 

 

26.06 (poniedziałek) 

 

KOMAŃCZA, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Sanoka, po drodze: 

ZAGÓRZ, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia, 

spacer ciekawą drogą wzdłuż stacji Drogi Krzyżowej do ruin kościoła i klasztoru 

Karmelitów Bosych, przejazd do wsi Glinne, gdzie znajduje się słynny pomnik przyrody 

nieożywionej – 20 m wysokości piaskowiec tzw. Kamień Leski – Baszta Kmity, przejazd 

do Leska i zwiedzanie ( z zewnątrz) zamku Kmitów, który powstał po spustoszeniu przez 

Węgrów pobliskiego zamku w Sobieniu.,  

MYCZKOWCE, zwiedzanie Centrum Ekumenicznego z miniaturami ponad 140 cerkwi                          

i kościołów,  przejazd do Sanoka 

SANOK, zwiedzanie Muzeum Historycznego z bogatą kolekcją dzieł sztuki sakralnej, 

cerkiewnej, galeriami słynnych twórców m. innymi Zdzisława Beksińskiego, spacer po 

Starówce, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

 

27.06 (wtorek) 

 

SANOK, śniadanie, wykwaterowanie, całodzienna wycieczka z przewodnikiem do Ustrzyk 

Dolnych przez Dużą Obwodnicę Bieszczadzką, ok. 170 km, po drodze: 

Zamek Sobień, ruiny XVI w zamku rodziny Kmitów, Lesko, Nowosiólki – zwiedzanie Muzeum 

Łowiectwa, Baligród, Jabłonki, Cisna – możliwość degustacji miejscowego pstrąga,  

Wetlina, mały spacer (tzw. ścieżka dla emerytów) do schroniska Pod Małą Rawką,  

Ustrzyki Górne i przyjazd do Ustrzyk Dolnych,  (JASIEŃ)  

JASIEŃ, zakwaterowanie, obiadokolacja,  ognisko i nocleg 

 

 



 

28.06 (środa) 

 

JASIEŃ, śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd na Małą Pętlę Bieszczadzką do 

Polańczyka 

POLAŃCZYK, uzdrowiskowa miejscowość nad Zalewem Solińskim z licznymi domami 

wczasowymi i sanatoriami, Spacer po miejscowości, przejście do przystani,  rejs statkiem 

po Zalewie Solińskim, zbiorniku retencyjnym powstałym w latach 60. ubiegłego wieku. 

Powierzchnia zbiornika liczy ponad 22 km kw. Przejazd autokarem na parking pod 

zaporę. Spacer po betonowej liczącej ponad 600 m zaporze i wysokości ponad   80 m. 

Pozostałości dawnej wsi Solina znajdują się na dnie dzisiejszego Zalewu. Przejazd 

autokarem do miejscowości Myczkowce w której znajduje się betonowo-ziemna zapora o 

wysokości 15m umożliwiająca uzyskanie odpowiedniego poziomu wody pozwalającego 

na zasilanie turbin miejscowej elektrownie wodnej. 

MYCZKOWCE Fakultatywne zwiedzanie hydroelektrowni Myczkowce, powrót do Ustrzyk 

Dolnych (Jasień) 

JASIEŃ, obiadokolacja, nocleg 

 

 

29.06 (czwartek) 

 

JASIEŃ, śniadanie, spotkanie z przewodnikiem: 4 h wędrówka piesza na Kamienną  Lawortę,  

źródłami Strwiąża i zboczem Małego Króla. Po drodze wspaniałe widoki na Gromadzyń, 

Orlik, Ustrzyki Dolne, pasmo Żuków i najbliższe tereny Przedgórza Bieszczadzkiego, 

później na zaporę w Solinie i część Zalewu oraz dalekie tereny Bieszczadów, a nawet 

Beskidu Niskiego. Czas przejścia ok. 4 - 4,5 h, powrót do miejsca zakwaterowania, 

,obiadokolacja, nocleg 

 

30.06 (piątek) 

 

JASIEŃ, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Leżajska, ok.  150 km po drodze: 

ŁAŃCUT, zwiedzanie zamku – muzeum, arystokratycznej rezydencji rodów Lubomirskich                       

i Potockich 

LEŻAJSK, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, zwiedzanie obiektów klasztornych, 

obiadokolacja, nocleg 

 

01.07 (sobota) 

 

LEŻAJSK, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na trasę do Braniewa, ok. 650 km, po drodze: 

CZARNOLAS, zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego 

Wyjazd w dalszą drogę przez: Magnuszew (obiad), Górę Kalwarię, Warszawę. 

 

 

Koszt 1.300 zł (członkowie PTTK 1250 zł) 

 

Świadczenia objęte ceną: 

 

 Przejazd autokarem turystycznym 

 Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienkami 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 Rejs statkiem po Zalewie Solińskim 

 Usługi przewodnickie i pilotaż 

 Ubezpieczenie KL i NNW 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwivusOsuv3RAhVnQpoKHZ2-ADUQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fcyfrowyczarnolas.pl%2Findex.php%2F103%2Fjan-kochanowski&usg=AFQjCNHZTElGAWizrWd-wFiq5VP-fWL_Ig&bvm=bv.146094739,d.bGs

