
Wycieczka w Bieszczady 
2-dniowa wycieczka autokarowa 

Termin:  jesień 2017, wiosna 2018 
 

PROGRAM: 
Dzień 1  

 Wyjazd z Lublina o godz. 07.00.  
 Zamek Kamieniec – ruiny średniowiecznego zamku, miejsca kręcenia filmu „Zemsta”, 

interaktywna sala tortur.   
 Kamień Leski – spacer wokół jednego z największych w Polsce głazów narzutowych.  

 Myczkowce – zwiedzanie Ogrodów Biblijnych oraz Skansenu Miniatur – 140 makiet 
przepięknych obiektów sakralnych z terenu pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.  

 Przejazd do Soliny - spacer po koronie zapory wodnej na Sanie, z panoramą na Jezioro 
Solińskie. Czas wolny na „bieszczadzkich Krupówkach”. 

 Przejazd do ośrodka w Bieszczadach, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 2  
 Śniadanie. Wykwaterowanie z ośrodka.  
 Przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką. Punkt widokowy na wysokie Bieszczady nad 

Lutowiskami. Smolnik nad Sanem, piękna cerkiew wpisana na listę UNESCO.   
 Przejazd do Wetliny, odpoczynek nad Wodospadem Ostrowskich. 
 Przejazd do Muzeum Knieja –  największego muzeum w Bieszczadach o tematyce 

myśliwskiej – prelekcja o florze i faunie Bieszczad, opowieści o bieszczadzkich 
niedźwiedziach, zwiedzanie bogatej ekspozycji 

 Spacer ścieżką przyrodniczą „Na tropie mieszkańców karpackiej puszczy”.  
 Powrót do Lublina w godzinach wieczornych. 

 

Cena: zależy od wielkości grupy i ilości opiekunów  
 
 

 

Cena zawiera: 
1. transport autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingowe.  
2. zakwaterowanie: 1 nocleg w  ośrodku wypoczynkowym lub prywatnym pensjonacie. 

Pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe z łazienkami.  
3. wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja.  
4. ubezpieczenie: polisa grupowa NNW 
5. pilot, przewodnik w Muzeum Knieja, przewodnik na Zamku Kamieniec.  
6. podatek VAT. 

Cena nie zawiera: 
1. Ulgowych biletów wstępu: Muzeum Knieja 5 zł/os., Zamek Kamieniec 8 zł/os.  

Uwaga:  
Istnieje możliwość wzbogacenia oferty o dodatkowe atrakcje np. zwiedzanie zapory 
Elektrowni Wodnej w Solinie 10 zł/os., rejs statkiem po Solinie 12 zł/os. spływ pontonowy 
rzeką San 35 zł/os., gra terenowa 25 zł/os., rozgrywki łucznicze 20 zł/os., bitwa kolorów 15 
zł/os., zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek – na zapytanie 


