"Bieszczadzkie Anioły…"

Podróż autokarem

Dzień 1: Łańcut
nocny przejazd przez Polskę
przyjazd do Łańcuta
zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Muzeum w
Łańcucie (wnętrza, oranżeria, wozownia stajnie)
przejazd do Bukowca w Bieszczadach
zakwaterowanie
obiadokolacja, nocleg

Dzień 2: wycieczka „ Granicami Styku Kultur”
śniadanie
wycieczka - "GRANICAMI STYKU KULTUR"
(150 km - trasa wycieczki: Bukowiec Polańczyk - Solina - Myczkowce - Lesko - Zagórz
- Komańcza - Cisna - Baligród - Nowosiółki Hoczew - Średnia Wieś - Polańczyk - Bukowiec)
zwiedzanie: spacer po koronie zapory wodnej w
Solinie , cerkiew łemkowska w Szczawnem lub
Turzańsku 1803r., klasztor sióstr nazaretanek w
Komańczy z izbą pamięci kard. S.
Wyszyńskiego, spotkanie z tradycjami
łemkowskimi – rzeczy codziennego użytku,
stroje regionalne, hafty i żywy język!, bacówka
z serami owczymi
obiadokolacja , nocleg

Dzień 3: Mała Obwodnica Bieszczadzka
śniadanie
wycieczka - "NA MAŁEJ OBWODNICY" (120 trasa wycieczki: Bukowiec - Polana - Czarna Ustrzyki Górne - Wetlina - Dołżyca - Terka Bukowiec)
zwiedzanie : Połonina Wetlińska ze
schroniskiem Chatka Puchatka, czas przejścia 3
lub 5 h możliwość zamówienia obiadu (np.
Pstrąg Boba z Brzozowego Lasu, pierogi
olbrzymy, zupa borowikowa), spotkanie ze
sztuką pisania ikon oraz "dusiołki" od szczęścia
wszelakiego
obiadokolacja, nocleg
Alternatywnie w dzień 3 proponujemy
jednodniową wycieczkę do Lwowa na
Ukrainie lub Tokaju na Węgrzech
Ukraina - Lwów
całodzienna wycieczka na Ukrainę, zwiedzanie
Lwowa : Katedra Św. Jura Cmentarz
Łyczakowski - Cmentarz Orląt - opera - Stare
Miasto (katedra łacińska - kaplica Boimów
- Rynek - katedra ormiańska - kościół
dominikanów - arsenał królewski - cerkiew
Wołoska - arsenał miejski - zespół kościelnoklasztorny Bernardynów - plac Bernardyński
- plac Halicki - plac Mickiewicza)
Wyjazd na podstawie ważnego paszportu.
Węgry - Tokaj
całodzienna wycieczka na Węgry: Szarospatak spacer po Starym Mieście Zamek Rakoczego z
piwnicami, Miszkolc - kompleks kilkunastu
basenów w podziemnych grotach oraz pod
słonecznym niebem, sauna, jacuzzi, solarium,
gorące źródła – fakultatywnie, Tokaj legendarny
region winiarstwa - muzeum winiarstwa,
zwiedzanie winiarni, punkt widokowy, spotkanie
dwóch rzek Bodrog i Tisza .

Dzień 4 : Energylandia
śniadanie
przyjazd do Zatoru
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki
w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które
znajdują się na obszarze 26
hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup
wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i
osób dorosłych
wyjazd w drogę powrotną
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 -5 osobowych
3 śniadania , 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW
bilety wstępów
transport autokarowy , trasę przejazdu
ustala pilot

dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

890 zł/os.

850 zł/os.

820 zł/os.

Opiekunowie 1/10 uczestników bezpłatnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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