Rajskie Bieszczady- podziwiając połoniny
termin: 11-13.11.2021

cena: 585 zł/osoba

„Bieszczady to miejsce które zatruje Cię do cna i już nigdy o nich nie zapomnisz i będziesz tu

wracać za każdym razem zachwycając się na nowo. Są tu niespotykane nigdzie indziej w
Polsce takie górskie widoki, jest świetne jezioro, jest niebywała wielokulturowa historia i co
najważniejsze, są niesamowicie życzliwi i ciekawi ludzie”.
dzień 1
Wyjazd z Wrocławia o godzinie 06.00.( ul Petrusewicza, przy AQUA PARKU) Przejazd do
Zagórza na zwiedzanie Klasztru Karmelitów Bosych, obiekt zachowany w formie ruiny.
Następnie przejazd do Soliny na rejs statkiem po Zalewie Solińskim. W trakcie przejazdu
krótka przerwa przy Kamieniu Leskim ,o którym to wspominał w swych pamiętnikach
Aleksander Fredro. Spacer po koronie zapory wodnej w Solinie. Przejazd na nocleg,
zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, obiadokolacja.

dzień 2
śniadanie, przejazd do miejscowości Majdan przesiadka do Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,
przejazd malowniczą trasą. Następnie przejazd i wizyta w kultowej i znanej ze swoich wnętrz
i bywalców, restauracji Siekierezada (bar bieszczadzkich”zakapiorów”). Wyjazd na Dużą
Pętlę Bieszczadzką na której zobaczymy; Punkt widokowy nad Lutowiskami- jedno z
najpiękniejszych widoków na Bieszczady Wysokie, Cerkiew w Smolniku nad Sanem, wpisana
na listę UNESCO w 2013 roku. Na zakończenie, wizyta w Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa
URAS MAIOR (wstąpimy na kufelek, płatny we własnym zakresie). Powrót na nocleg,
obiadokolacja

dzień 3
śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Sanoka do parku etnograficznego- najpiękniejszego
muzeum na wolnym powietrzu w Europie z nowo zrekonstruowanym rynkiem galicyjskim,
malowniczo położonego na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich, co
wiernie odzwierciedla uroki Podkarpacia. Czas wolny na obiad na trasie. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach wieczornych.

cena zawiera:
• transport autokarem
• 2noclegi
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NNW
• system słuchawkowy Tour Guide

cena nie zawiera biletów wstępu do skansenu, rejsu i kolejki bieszczadzkiej i
przewodnika bieszczadzkiego 90zł/osoba płatne u pilotki w autobusie
Kalkulacja dla grupy 40 osobowej

