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                      Bieszczady – 5 dni 
 

 

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 
 

- Przejazd do Rzeszowa. Spacer z przewodnikiem po mieście w trakcie, którego  

zobaczymy m.in.: Zamek Lubomirskich, Aleję Kasztanową, Synagogę Staromiejską, Plac Ofiar Getta, Rynek z Ratuszem. 

 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wejście z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską - jedno z 

najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych bieszczadzkich miejsc.  

- Przejazd do Soliny. Spacer z przewodnikiem po zaporze solińskiej, która  słynie z niezwykłej panoramy, widoku na 

jezioro i monumentalnych gabarytów. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Bóbrki. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa. Niegdyś pierwsza 

kopalnia ropy naftowej na świecie. Dziś muzeum prezentuje rozwój przemysłu naftowego oraz dorobek polskich nafciarzy. 

- Przejazd do Krosna. Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum Dziedzictwa Szkła prezentującego tematykę związaną z 

hutnictwem oraz szklarstwem, z wykorzystaniem interaktywnych metod wizualizacji. 

- Przejazd do Leska. 2h pobyt w Aquaparku. Basen pływacki, basen rekreacyjny, gejzery wodne, jacuzzi, zjeżdżalnie 

wodne i wiele, wiele innych atrakcji. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  
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4 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Sanoka. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego. Pierwsze i największe pod 

względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce. 

- Przejazd do Uherc Mineralnych. Przejażdżka słynnymi Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.  

- Przejazd do Soliny. Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

5 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Rzeszowa. 1 h zabawa w Parku Trampolin pod okiem trenera. 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 4x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (4x śniadanie, 4x obiadokolacja),  

- usługi przewodników,  

- usługi trenera + skarpetki antyposlizgowe, 

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW,  

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os.  


