
 
 

 
 

SANDOMIERZ, BIESZCZADY, ŁAŃCUT 

 
PROGRAM 

I dzień  

07.30 -  spotkanie z pilotem, wyjazd w kierunku Sandomierza 

13.00 - spotkanie z przewodnikiem, spacer po najpiękniejszych ulicach oraz rynku Sandomierza 

przejazd do ośrodka 

18.30 -  obiadokolacja w ośrodku 

zakwaterowanie    

II dzień  

07.30 - śniadanie 

autokarowo – piesza wyprawa „Dużą Obwodnicą Bieszczadzką” 

przejazd w kierunku Cisnej do miejscowości Majdan 

9.00 - wycieczka kolejką do Przysłupu 

10.00 - spotkanie z przewodnikiem bieszczadzkim, wędrówka na Połoninę Wetlińską do schroniska Chatki Puchatka 

w sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego  

15.00 - obiad w ośrodku 

 wycieczka do Polańczyka, spacer po znanym uzdrowisku 

19.00 - kolacja  

III dzień  

8.00 - śniadanie, pobranie prowiantu 

9.00 -  wycieczka do Leska, przejazd i spacer malowniczą doliną starorzecza Sanu (ostoja ptactwa wodnego) do 

„świętego źródełka” w Zwierzyniu powrót przez górę Grodzisko i zaporę wodną w Myczkowcach, 

zwiedzanie wystawy w Centrum Kultury Ekumenicznej w Caritas Myczkowce (miniatury bieszczadzkich 

cerkwi, ogród biblijny, zwierzyniec). 

 przejazd do Soliny  

 spacer koroną zapory wodnej i deptakiem nad Zalewem Solińskim 
zwiedzanie Muzeum Bojków w Myczkowie 

18.30 - obiadokolacja w ośrodku 

IV dzień  

8.00 - śniadanie 

przejazd do Sanoka 

 Zamek z zewnątrz (możliwość zwiedzania wnętrz z galerią obrazów Zdzisława Beksińskiego) 

spacer do ławeczki Dobrego Wojaka Szwejka 

11.00 - zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego z miasteczkiem galicyjskim w Sanoku  

14.00 - obiad w ośrodku 

 zajęcia na terenie ośrodka 

18.30 - kolacja 

V dzień  

07.30 -  śniadanie 

 przejazd do Łańcuta 

11.00 - zwiedzanie zamku w Łańcucie 

13.00 -  obiad  

wyjazd do Warszawy  

21.00 -  powrót do szkoły (godzina przyjazdu jest przybliżona)  

 

Koszt –  

Cena/osoba 5 dni 20 osób - 8325zł 30 osób - 698zł 40 osób - 6465zł 45 osób - 628zł 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 

 

Inne atrakcje dodatkowo płatne:  

zwiedzanie zapory lub rejs statkiem w Solinie, Bóbrka – „naftowa wieś”, Żarnowiec – Dworek Marii Konopnickiej, 

wizyta w Muzeum Podkarpackim w Krośnie z największą kolekcją lamp naftowych w Europie, zamek w Baranowie 

Sandomierskim, wycieczka do Lwowa lub na Węgry. 
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