Biuro Podróży Exodus

DZIKIE BIESZCZADY: POZNAJ NAJBARDZIEJ TAJEMNICZE POLSKIE GÓRY!
Żubry w Mucznem, Galicyjskie miasteczko w Sanoku, niesamowite bieszczadzkie połoniny w drodze na
Wielką Rawkę (1317 m npm), najwyższa w Polsce zapora na Jeziorze Solińskim, cerkiew w Smolniku z listy
UNESCO, Bieszczadzka Kolej Leśna, Komańcza - miejce odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Siekierezada - najsłynniejsza bieszczadzka karczma, Polańczyk - jedyne bieszczadzkie uzdrowisko,
arcydzieła Zdzisława Beksińskiego i wspaniały zbiór ikon w Zamku Sanockim.
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 4 dni
Terminy:
26.08.2021 - 29.08.2021
30.04.2022 - 03.05.2022
23.06.2022 - 26.06.2022
25.08.2022 - 28.08.2022

899 PLN
950 PLN cena promocyjna, tylko do
końca stycznia 2022!
950 PLN cena promocyjna, tylko do
końca stycznia 2022!
950 PLN cena promocyjna, tylko do
końca stycznia 2022!

1050 PLN cena normalna
1050 PLN cena normalna
1050 PLN cena normalna

Program:
1.dzień: 04.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS - BASEN, UL. SULECHOWSKA . Można też
wsiadać: Nowa Sól - Polkowice - Nowa Wieś Legnicka - Wrocław (po umówieniu miejsca).
Przystanek w ZAGÓRZU - ruiny monumentalnego klasztoru karmelitów bosych z XVIII w.
Spacer po ZAPORZE WODNEJ na JEZIORZE SOLIŃSKIM (największa zapora w Polsce).
Możliwość udziału w rejsie statkiem turystycznym po JEZIORZE SOLIŃSKIM ("Bieszczadzkie Morze",
największe sztuczne jezioro w Polsce).
Spacer po SOLINIE (słynna miejscowość wypoczynkowa nad Jeziorem Solińskim).
Około 20.00 - zakwaterowanie w ośrodku wczasowym Solinie lub Polańczyku. Obiadokolacja. Nocleg.
2.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Program realizowany z przewodnikiem lokalnym.
Przystanek w LUTOWISKACH - punkt widokowy.
Przystanek w SMOLNIKU (lista UNESCO) - dawna cerkiew św. Michała Archanioła a obecnie kościół
Wniebowzięcia NMP na szlaku "cerkwi drewnianych w Polsce i na Ukrainie".
Przystanek w MUCZNEM - Zagroda Żubrów.
Możliwość wejścia z Przełęczy Wyżniańskiej na MAŁĄ RAWKĘ (1272 m npm) i WIELKĄ RAWKĘ (1317
m npm) - jeden z najsłynniejszych górskich szlaków Bieszczad, z niesamowitymi widokami na połoniny i
Tarnicę (najwyższy szczyt Bieszczad - 1346 m npm) (tylko w przypadku min. 50% chętnych !!!).
Przystanek przy WODOSPADZIE OSTROWSKICH.
Około 20.00 - powrót do ośrodka wczasowego w Solinie lub Polańczyku. Obiadokolacja. Nocleg.
3.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Program realizowany z przewodnikiem lokalnym.
Zwiedzanie KOMAŃCZY - klasztor sióstr nazaretanek (miejsce odosobnienia kardynała Stefana
Wyszyńskiego - "prymasa tysiąclecia" w latach 1955-1956).
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Przejazd BIESZCZADZKĄ KOLEJĄ LEŚNĄ na trasie Majdan - Balnica (w dwie strony).
Przystanek w CISNEJ - najsłynniejsza bieszczadzka karczma Siekierezada.
Przystanek w GÓRZANCE - drewniana cerkiew św. Paraskewy.
Spacer po POLAŃCZYKU (jedyne bieszczadzkie uzdrowisko).
Około 20.00 - powrót do ośrodka wczasowego w Solinie lub Polańczyku. Obiadokolacja. Nocleg.
4.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd.
Zwiedzanie SANOKA - Muzeum Budownictwa Ludowego z "Galicyjskim Miastem" (park etnograficzny),
Muzeum Historyczne z cenną galerią dzieł Zdzisława Beksińskiego oraz imponującym zbiorem ikon (z
przewodnikiem lokalnym).
Około 02.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS.

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1900 km
noclegi: 3 x ośrodek wczasowy, pokoje 2/3-osobowe z łazienką/WC/TV
wyżywienie: 3 x śniadanie (serwowane) + 3 x obiadokolacja (serwowana, napoje dodatkowo płatne)
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
przejazd Bieszczadzką Koleją Leśną - ok. 30 PLN (dla chętnych)
zestawy słuchawkowe - 20 PLN (obowiązkowo)
wejściówki do obiektów turystycznych ok. 80 PLN (dla chętnych)
rejs statkiem turystycznym po Jeziorze Solińskim - 25 PLN (dla chętnych)
przewodnicy lokalni - 50 PLN (obowiązkowo)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 PLN (dla chętnych, tylko na zapytanie)
opłata klimatyczna w Bieszczadach - 3 PLN (obowiązkowo)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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