
Bieszczady
3 dni PRZYRODA

DZIEŃ  1

DZIEŃ  2

DZIEŃ  3

Petroprzemysł w Bieszczadach + Bumper Ball lub Mega Piłka 

Bieszczadzki klasyk 

Kraina Bieszczadzkich Jezior  

• Wyjazd z miejsca zamieszkania w kierunku Bieszczadów.
• Spotkanie z przewodnikiem w okolicach Krosna lub Rymanowa. 
• Spacer po Rezerwacie „Prządki” - wyjątkowej urody skałki, piaskowce i wiele ciekawostek 

geologicznych.
• Pijalnia czekolady M. Pelczar w Korczynie (w zależności od wyboru dokonanego przez 

grupę) –  jedyna pijalnia czekolady na Podkarpaciu, utrzymana w klimacie starej fabryki, 
prowadzona przez Mistrza Polski Cukierników.

• Następnie w zależności od wyboru odwiedzimy:
• Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce - pierwsza na świecie 

kopalnia ropy naftowej, poznamy archaiczne sposoby jej wydobywania.
• Centrum Dziedzictwa Szkła - historia wytwarzania szkła, proces wytwarzania na żywo,  

a dla chętnych okazja spróbowania własnych sił w tym rzemiośle.
• Zakwaterowanie w ośrodku i obiadokolacja.
• Turniej piłki nożnej w kulach BUMPER BALL! (ogromne kule wypełnione powietrzem) lub 

MEGA PIŁKA - podzielimy się na drużyny i rozegramy mecz ogromną piłką 

• Śniadanie i spotkanie z przewodnikiem.
• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
• Punk widokowy w Lutowiskach – przepiękny widok na Bieszczady Wysokie.
• Zagroda pokazowa żubrów w Mucznem - na własne oczy zobaczycie imperatora 

bieszczadzkiej puszczy i spotkacie się z leśnikami.
• Plenerowa wystawa wypału węgla drzewnego – poznacie historię oraz metody wypału 

węgla drzewnego, który ma długą historię w Bieszczadach.
• Wycieczka górska - Bieszczadzki Park Narodowy - przewodnik zaprowadzi Was na 

wybrany szczyt,  zwykle jest to Połonina Wetlińska lub Tarnica, czasami także Wielka Rawka.   
Omówi kwestie bezpieczeństwa w górach i jak radzić sobie w trudnych górskich warunkach. 

• Punkt widokowy Kiczerka w Polańczyku - z piękną panoramą Zalewu Solińskiego.
• Powrót do ośrodka i obiadokolacja.
• Wieczorne ognisko lub bitwa na kolorowe proszki  (opcja dodatkowa).

• Śniadanie i czas na pakowanie. Wykwaterowanie z ośrodka.
• Myczkowce - przejście po zaporze i widok na Jezioro Myczkowieckie.
• Rezerwat Koziniec – jeden z ładniejszych rezerwatów górskich. Trasa zaprowadzi nas do 

kamieniołomu w Bóbrce z piękną panoramą na dwie tafle bieszczadzkich jezior i Bieszczady 
Wysokie.

• Zapora Solińska - tama wodna należy do największych w Europie, przewodnik opowie o jej 
budowie i działaniu, zwiedzimy również jej wnętrze i dowiemy się jak funkcjonuje.

• Czas wolny na zakup pamiątek.
• Wspólny obiad i wyjazd z Bieszczadów w drogę powrotną. 

ul. Bieszczadzka 5
38-540 ZagórzSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 721 215 453
+48 13 30 67 888 biuro@pawuk.pl



349 zł/osoba  
(40 uczniów + 4 opiek. bezpłatnie)

359 zł/osoba  
(35 uczniów + 3 opiek. bezpłatnie)

379 zł/osoba  
(30 uczniów + 3 opiek. bezpłatnie)

399 zł/osoba  
(25 uczniów + 2 opiek. bezpłatnie)

... zł/osoba  
(20 uczniów + 2 opiek. bezpłatnie)

... zł/osoba  
(15 uczniów + 2 opiek. bezpłatnie)

Nocleg: pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami lub 
6-8 osobowe domki (x2)
Wyżywienie: śniadanie (x2), obiadokolacja (x2), 
obiad ostatniego dnia (x1)
Realizacja programu: opieka licencjonowanego 
przewodnika (przewodnicy z najwyższej półki) 
i instruktorów, wszystkie bilety wstępów do 
zwiedzanych atrakcji, Przewodnik w Skansenie w 
Bóbrce lub Centrum Dziedzictw Szkła
Atrakcje: turniej w kulach Bumper Ball lub Mega 
Piłka
Ubezpieczenie NNW 

Cena podstawowa nie zawiera: 
transportu, świadczeń nieuwzględnionych w programie. 

Proponowane przez nas obiekty noclegowe są w 100% 
sprawdzone i rekomendowane przez nas. Standardem 
są pokoje 2 i 3 a maksymalnie 4 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym lub 6-8 osobowe domki z pełnym 
wyposażeniem. Obiekty przystosowane do pobytu grup 
dzieci i młodzieży. Ze względów logistycznych wynikających 
z programu wycieczki proponujemy noclegi np. w Zwierzyniu, 
Myczkowcach, Solinie czy Ustrzykach Dolnych.

W przypadku braku wolnych miejsc w ośrodkach ujętych w 
powyższych kalkulacjach może być konieczna dopłata do 
droższych obiektów np. 5-10 zł/osoba/nocleg. 

Biuro Podróży PAWUK zapewnia nocleg i wyżywienie dla 
kierowców obsługujących wycieczkę. 
Jeżeli grupa posiada własny transport w ofercie podajemy 
szacunkową ilość kilometrów potrzebną do realizacji progra-
mu, w zależności od lokalizacji obiektu noclegowego. 

Szacunkowa ilość kilometrów: 
Realizacja programu po Bieszczadach: ok. 320-350 km 
+ dojazd w Bieszczady (do Krosna) z miejsca zamieszkania
 

Na życzenie grupy możemy również zająć się organizacją 
transportu. 

Suchy prowiant
Wyżywienie na wycieczkach 
to śniadanie i obiadokolacja 
(wyżywienie HB). Możliwość 
powiększenia o suchy prowiant 
na każdy dzień. 

Wieczorne ognisko 
Po całodniowej wycieczce 
zaprosimy Was na wieczor-
ne ognisko pod wiatą, aby 
wspólnie spędzić czas piekąc 
kiełbaski przy trzaskającym 
ogniu. 

Bitwa kolorów
Bitwa na kolorowe proszki. Bę-
dziecie umorusani we wszyst-
kich kolorach tęczy, a zdjęcia 
będą pamiątką na lata i robią 
furorę na facebooku! 

Co zawiera cena:

Gwarancja rzetelnej realizacji wycieczki

Cena realizacji 

Zaufane Biuro Podróży 

Nocleg Transport 

Opcje dodatkowe

Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK – 
zostało założone przez przewodników 
górskich, którzy zakochali się 
w Karpatach, w szczególności 
w Bieszczadach. Za pracę nad 
rozwojem bieszczadzkiej turystyki 
zostaliśmy odznaczeni jako jedyne 
bieszczadzkie biuro podróży statuetką 
za szczególną aktywność w rozwoju 
turystyki i jej promocji przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego.

Pakiet wycieczek Przygoda w Bieszczadach:
(Bieszczadzki Klasyk, Przygoda na Sanie, Drezynami ze Zbójami, 
Przemyśl w klimacie Szwejka, Lwów Stolica Galicji, Węgry - baseny  
w skalnych grotach, Słowacja Kopalnie Opali)
został uznany za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa 
Podkarpackiego 2018 roku.

ORŁY TURYSTYKI 2018 i 2019
Najwyżej ocenione przez klientów 

 Biuro Podróży w Powiecie Sanockim 

ul. Bieszczadzka 5
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+48 721 215 453
+48 13 30 67 888

biuro@pawuk.pl
wycieczki-bieszczady.pl

15 zł
osoba/ 

dzień 

15 zł
osoba 

20 zł
osoba

Certyfikat regionalny 
Polskiej Organizacji Turystycznej 

2018


