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Bieszczady
 i Podkarpacie

ogranizator turystyki w Bieszczadach 
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Okładka do zmiany 



Biuro Podróży PAWUK – zostało założone przez przewodników górskich, którzy zakochali się w Karpatach,  

w szczególności w Bieszczadach. Mamy 10-letnie doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego, a jako biuro 

podróży działamy od 2012 roku. Robimy wszystko, aby podczas naszych wycieczek podać odwiedzany region 

do „spróbowania” wszystkimi zmysłami.

Sezon 2020

Sezon 2020 to najtrudniejszy sprawdzian dla 
naszej branży od dekad. Jednym z możliwych 
scenariuszy jest ograniczenie się turystyki 
krajowej.

Taki scenariusz przewiduje intensywny, ale 
krótkotrwały sezon, oparty na popularnych 
regionach w Polsce, wśród których największe 
poczucie bezpieczeństwa będą wzbudzać 
te, uznawana za najmniej ludne. 

Przewidujemy że Bieszczadzady mogą stać 
się wyborem wielu grup, które zmienią 
termin lub destynację. 

Jeśli okoliczności pozwolą na realizację 
wycieczek grupowych, zaistnieje konieczność 
obsłuzenia wielu grup w małym czasie, a 
zasoby każdego z nas nie są nieograniczone.  

Co proponujemy?

 B Pomoc w realizacji programu po Bieszczadach i Podkarpaciu dla Twoich 
grup - przy minimalnym zaangażowaniu Twoich zasobów. 

 B Oferujemy 9 wycieczek jednodniowych z których sami skomponujecie 
pobyt dla grupy lub możecie skorzystać z 3 i 5 dniowych gotowych 
pakietów, dla grup dorosłych, szkolnych i pielgrzymkowych.

 B Masz już ofertę pobytową w Bieszczadach? Wzbogać swoją ofertę o  
wycieczki fakultatywne, które realizujemy regularnie. 7 wycieczek 
zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia 2018 roku.  

 B Zadbamy o Twój branding, klient na pewno do Ciebie wróci! O każdą 
grupę dbamy jak o swoją własną. 

 B Twoje grupy będą obsługiwać sprawdzeni przewodnicy, którzy gwarantują 
rzetelną realizację programów wycieczek. 

 B Proste zasady współpracy agencyjnej prowizja 10%. 

 B Zdjecia sprzedają najlepiej! Masz dostęp do banku zdjęć - do wykorzystania 
dla swoich ofert. 

 B Darmowy webinar dla Waszych pilotów.

 B Zapraszamy serdecznie do współpracy z doświadczonym 
organizatorem turystyki.
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WYCIECZKI 
z zaufanym biurem podróży!

PAWUK zaufany partner w Bieszczadach
• 8 lat na Podkarpackim rynku. 

• Statuetką za Szczególną Aktywność w Rozwoju Turystyki i Jej Promocji 
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - jako jedyny organizator 

w Bieszczadach 

• Nagroda Najlepszy Produkt Turystyczny Podkarpacia w 2018 roku za 

7 wycieczek jednodniowych.

 B Hotele z jakimi pracujemy
 

W bieszczadzkiej i podkarpackiej ofertcie znajdują się hotele w różnej klasie.

Współpracujemy z hotelami zarówno **** jak i pensjonatami dostosowanymi 

do budżetowego klienta. Dla klientów którzy oczekują regionalnego klimatu,  

mamy propozycje stylowych zagród z regionalną kuchnią. 

 Każdorazowo przygotowując ofertę zamieszczamy realne zdjęcia obiektu. 

Jeśli masz już zarezerwowany nocleg w Bieszczadach możesz skorzystać z 

gotowych planów wycieczek i pakietów. 
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z Biurem Podróży PAWUK
BIESZCZADY 

Pawel
Notatka
Zdjęcie NEW a nie JPG POPRAWIĆ ! 



Nasza oferta

BIESZCZADY
1 DNIOWE 

Str. 6

BIESZCZADY 
pakiety 3 i 5 dni

Str. 12

WYCIECZKI
Szkolne 

Str. 20

ATRAKCJE DLA 
GRUP

Str. 20

PODKARPACKIE 
dla grup

Str. 14



Wycieczki
1 dniowe
po Bieszczadach
Wycieczki 1 dniowe pozwalają skomponować w dowolny 

sposób program, który będzie odpowiadał grupie. 

Bieszczady to góry, woda, las, przyroda i otwarte przestrzenie. 

To też niezwykła legenda, która w ostatnich latach sprawiła że 

na nasz region jest niezwykła moda. Region Bieszczadów to 

bardzo zróżnicowana oferta , turystyka aktywna, przyrodnicza, 

kulinarna. Poza utartymi szlakami oferuje klientom odludne 

fragmenty, gdzie niemal nie spotkamy turystów. Dzikość i 

oddalenie od ludzi jest zawsze czymś co zachęca do odpoczynku 

w Bieszczadach, a w sezonie 2020 walor ten kusi nawet bardziej.

BIESZCZADY 
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Przygoda na SanieBieszczadzki Klasyk Przemyśl ze Szwejkiem 

Spływ pontonowy Zielonym Pontonem to najbezpieczniejsza 
forma spływów rzecznych dostępnych w Bieszczadach. 
Ta wycieczka zapadnie Wam w pamięć na długo. Odcinek 
Sanu, który pokonamy prowadzi przez niezwykle dziewicze 
tereny Gór Słonnych!

Ruiny zamku Kmitów na wzgórzu Sobień

Bunkier Linii Mołotowa w Załużu

Spływ Zielonym Pontonem 

Ognisko z regionalnymi przysmakami na brzegu rzeki 

Sanok zwiedzanie starówki

Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu 

Nie musisz już wertować przewodników aby zaplanować pobyt 
w Bieszczadach. Bieszczadzki Klasyk to dwa najładniejsze 
odcinki Małej oraz Dużej Pętli Bieszczadzkiej. Ciekawe 
atrakcje, pamiątki historyczne, urokliwe cerkiewki - czyli 
Bieszczady w pigułce.

Spacer do jednego z największych kirkutów w Bieszczadach  

Cerkiew UNESCO w Smolniku nad sanem – wnętrze

Plenerowa wystawa wypału węgla drzewnego 

Zagroda Żubrów w Mucznem 

Spacer po Bieszczadzkim Parku Narodowym (bez górskiej 
wędrówki)

Punkt widokowy w Polańczyku

Rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze solińskim

Spacer po koronie zapory w Solinie

Przemyśl to bodaj najpiękniejsze z podkarpackich miast, 
zostało laureatem konkursu NAJLEPSZE EUROPEJSKIE 
DESTYNACJE TURYSTYCZNE. Zapraszamy Was na 
spacer w otoczeniu przepięknych kamienic i katedr 
czy fascynujących  zabytków militarnych.

Zwiedzanie zamku w Krasiczynie 

Fort twierdzy Przemyśl

Wycieczka po Przemyślu ze Szwejkiem

Muzeum dzwonów Fajek

Kopiec Tatarski

Powrót przez Arłamów

W CENIE:
Transport, opiekę przewodnika, bilety wstępu do wszystkich 
zwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe

W CENIE:
transport, piekę przewodnika, opiekę instruktora oraz ratownika 
podczas spływu, wszystkie bilety wstępu do odwiedzanych atrakcji, 
ubezpieczenie NNW + aktywności sportowe

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, przewodnik po zamku w Krasiczynie, 
przewodnik po Przemyślu Szwejk, bilety wstępu do zwiedzanych 
atrakcji obiektów, ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe 

WYCIECZKI 1 DNIOWE

Pawel
Notatka
iNNE ZDJĘCIE 



Kraina Bieszczadzkich JeziorDrezynami ze Zbójami Płaje połonin

CENA: JUŻ OD ... zł

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, napad zbójnicki, bilety do zwiedzanych 
atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, wszystkie biletu wstępu do 
odwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie NNW, opłaty drogowe

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, napad zbójnicki, bilety do zwiedzanych 
atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe

Zabierzemy Was na ZBÓJNICKA PRZYGODĘ NA DREZYNACH! 
Wycieczka w miejsca wyjątkowe w BIESZCZADACH, które 
często nieświadomie omijamy tracąc naprawdę wspaniałe 
widoki. Zapraszamy Was na ZBÓJNICKI NAPAD na drezynach 
rowerowych! Ta wycieczka to wspaniałe zabytki i atrakcje 
Przedgórza Bieszczadzkiego oraz ożywienie bieszczadzkich 
legendarnych rycerzy – rabusi.

Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu

Sanok zwiedzanie starówki

Centrum natura 2000 w Myczkowcach

Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec

Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi

Napad zbójnicki na Drezynach  

Zapraszamy na wycieczkę wokół bieszczadzkich jezior. Jest 
to propozycja niezwykle różnorodna. Górski spacer, dzika 
przyroda, kultura, historia, technika, piękno gór i sztuka 
podczas jednej tylko wycieczki. O solińskiej zaporze krążą 
zaskakujące legendy i opowieści

Centrum Natura 2000 z miniaturami kapliczek i kościołów  

Spacer po koronie zapory w Myczkowcach

Spacer do górskiego rezerwatu Kozieniec 

Spacer po koronie zapory w Solinie 

Polańczyk zwiedzanie  - punkt widokowy

Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim

Połoniny to najwyższe części Bieszczadów Wysokich. Dziś 
są chronione obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
dawniej służyły pasterzom. Mianem połonin określano 
łąki górskie, na które prowadziły górskie dróżki, nazywane 
właśnie płajami. Dziś nie znajdziemy już pasterskich kolib 
i koszarów, nie wypasa się tam już wołów i owiec.

Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu  

Sanok zwiedzanie starówki

Centrum natura 2000 w Myczkowcach

Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec

Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi

Napad zbójnicki na Drezynach
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Wozy Traperskie

9

WYCIECZKI 1 DNIOWE

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, przejazd bryczkami, bilety do 
zwiedzanych atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe

xxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx.

Przejażdżka bryczkami konnymi  

Cerkiew w Komańczy

Cerkiew Św. Michała Archanioła w Turzańsku (wpisana na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)

Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu 
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Wycieczki
1 dniowe
po Podkarpaciu
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Dla grup
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Łańcut, Dynów,RzeszówKraina Nafty i Szkła Spływ Sanem na tratwach

Koszyce są mieszanką wielu kultur, wspaniałej 
architektury i ciekawych historii. Odwiedzimy także 
ręcznie kutą Kopalnię Opali oraz wystawę sprzętu 
militarnego z II Wojny Światowej. 

Przejazd kolejką wąskotorową terenami Pogórza 
Dynowskiego

Zamek w Łańcucie 

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie

Spacer z przewodnikiem po Rzeszowie

Odwiedzimy rejon Podkarpacia, gdzie powstała 
pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, 
odwiedzimy Miasto Szkła i poznamy historię  
tego pięknego tworzywa!

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacyego Łukasiewicza 

Centrum Dziedzictwa Szkła

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Haczowie

Czas wolny w Pijalni Czekolady w Korczynie 

Iwonicz Zdrój - najstarsze polskie uzdrowisko

Bardejov to miasteczko, w którym zatrzymał się 
czas. W całości zapisane na listę UNESCO ze 
starówką otoczoną murami. Perła architektury 
tuż przy granicy z Polską. 

Ulanów - spływ na tradycyjnych tratwach pod opieką 
flisaków  
Biesiada na Galarze - tradycyjna flisacka kuchnia

Zamek w Łańcucie - zwiedzanie wnętrz rezydencji

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, przejazd bryczkami, bilety do 
zwiedzanych atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, przejazd kolejką wąskotorową, bilety 
do zwiedzanych atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe

W CENIE:
transport, opieka przewodnika, biesiada, bilety do zwiedzanych 
atrakcji, ubezpieczanie NNW, opłaty parkingowe
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Wycieczki
1 dniowe
zagraniczne
Położenie Podkarpacia jest wyjątkowe z kilku względów, 
między innymi z powodu bliskości aż 3 państw.

Graniczymy ze Słowacją i Ukrainą, a po 4 godzinach jazdy 

możemy być nawet na Węgrzech. Dlatego warto poznać 

kulturę i zabytki naszych sąsiadów. Warto odwiedzić Lwów, 

ponieważ jest wyjątkowo związany z polską historią. Słowacja 

zachwyca swoimi górami, średniowiecznymi zabytkami, 

Węgry zaś kuszą gorącymi termami i ciekawą kulturą. 

Lwów – Stolica Galicji 

To miasto, które musicie zobaczyć. Lwów 
pełen jest wspaniałych zabytków, nekropolii, 
u ro kl iw yc h  z a k a m a r ków  z w i ą z a nyc h  
z polską historią i kulturą. 

 A Przejazd przez najstarsze ulice miasta

 A Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich

 A Starówka Lwowska z przewodnikiem 

 A Teatr Opery i Baletu - wnętrze

 A Arsenał Królewski - wnętrze 

 A Wysoki Zamek - wzgórze nad Lwowem

W CENIE:
Transport, usługa pilota, usługa polskojęzycznego przewodnika 
lwowskiego, ubezpieczenie NNW + KL, bilety wstępów, opłaty 
graniczne i parkingowe, słuchawki tour-guide

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Spektakl w Operze 
 B Skansen we Lwowie
 B Obiad 

CENA: JUŻ OD 115 zł
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Truskawiec Kolej Zakarpacka Użgorod - stolica Zakarpacia

Koszyce są mieszanką wielu kultur, wspaniałej 
architektury i ciekawych historii. Odwiedzimy także 
ręcznie kutą Kopalnię Opali oraz wystawę sprzętu 
militarnego z II Wojny Światowej. 

 A Solivar – dawna warzelnia soli 

 A Kopalnia Opali – 30 km podziemnych korytarzy

 A Koszyce – drugie największe miasto Słowacji

 A Svidnik - plenerowa wystawa militariów z okresu  
II Wojny Światowej 

Węgry to kraj ciepłych basenów, ostrych 
papryczek i wspaniałych winnic. Warto poznać 
jego tradycję, kulturę oraz usłyszeć trudny język 
naszych bratanków. 

 A Podróż z przewodnikiem do Węgier przez Słowację 

 A Baseny termalne Sóstófürdoő w Nyíregyháza

 A Tokaj – zwiedzanie miasteczka 

 A Poczęstunek kuchni węgierskiej 

 A Spacer po winnicy - „jak powstaje wino”

Bardejov to miasteczko, w którym zatrzymał się 
czas. W całości zapisane na listę UNESCO ze 
starówką otoczoną murami. Perła architektury 
tuż przy granicy z Polską. 

 A Kościół Św. Idziego z 11 gotyckimi ołtarzami  
i wieżą widokową

 A Spacer po starówce Bardejova z przewodnikiem

 A Bardejovskie Kupele – najstarsze uzdrowisko na 
Słowacji

 A Wystawa sprzętu pancernego z okresu II Wojny 
Światowej

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów, opłaty parkingowe 

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Wieża widokowa na Dolinę Śmierci 
 B Basen Aquaruthenia w Svidniku 
 B Skansen w Bardejovskich Kupelach

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów, opłaty parkingowe

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Obiad w Koszycach

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów na baseny termalne, posiłek węgierski 

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Zoo w Nyíregyháza

CENA: JUŻ OD 169 zł

CENA: JUŻ OD 129 zł

CENA: JUŻ OD 89 zł
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Węgry 
Tokaji i Koszyce

Węgry 
Baseny w skalnych grotach

Słowacja 
Sninski Kamień 

Koszyce są mieszanką wielu kultur, wspaniałej 
architektury i ciekawych historii. Odwiedzimy także 
ręcznie kutą Kopalnię Opali oraz wystawę sprzętu 
militarnego z II Wojny Światowej. 

 A Solivar – dawna warzelnia soli 

 A Kopalnia Opali – 30 km podziemnych korytarzy

 A Koszyce – drugie największe miasto Słowacji

 A Svidnik - plenerowa wystawa militariów z okresu  
II Wojny Światowej 

Węgry to kraj ciepłych basenów, ostrych 
papryczek i wspaniałych winnic. Warto poznać 
jego tradycję, kulturę oraz usłyszeć trudny język 
naszych bratanków. 

 A Podróż z przewodnikiem do Węgier przez Słowację 

 A Baseny termalne Sóstófürdoő w Nyíregyháza

 A Tokaj – zwiedzanie miasteczka 

 A Poczęstunek kuchni węgierskiej 

 A Spacer po winnicy - „jak powstaje wino”

Bardejov to miasteczko, w którym zatrzymał się 
czas. W całości zapisane na listę UNESCO ze 
starówką otoczoną murami. Perła architektury 
tuż przy granicy z Polską. 

 A Kościół Św. Idziego z 11 gotyckimi ołtarzami  
i wieżą widokową

 A Spacer po starówce Bardejova z przewodnikiem

 A Bardejovskie Kupele – najstarsze uzdrowisko na 
Słowacji

 A Wystawa sprzętu pancernego z okresu II Wojny 
Światowej

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów, opłaty parkingowe 

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Wieża widokowa na Dolinę Śmierci 
 B Basen Aquaruthenia w Svidniku 
 B Skansen w Bardejovskich Kupelach

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów, opłaty parkingowe

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Obiad w Koszycach

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów na baseny termalne, posiłek węgierski 

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Zoo w Nyíregyháza

CENA: JUŻ OD 169 zł

CENA: JUŻ OD 129 zł

CENA: JUŻ OD 89 zł



Słowacja 
Bardejov - miasteczko 

Słowacja 
Kopalnie Opali 

Koszyce są mieszanką wielu kultur, wspaniałej 
architektury i ciekawych historii. Odwiedzimy także 
ręcznie kutą Kopalnię Opali oraz wystawę sprzętu 
militarnego z II Wojny Światowej. 

 A Solivar – dawna warzelnia soli 

 A Kopalnia Opali – 30 km podziemnych korytarzy

 A Koszyce – drugie największe miasto Słowacji

 A Svidnik - plenerowa wystawa militariów z okresu  
II Wojny Światowej 

Węgry to kraj ciepłych basenów, ostrych 
papryczek i wspaniałych winnic. Warto poznać 
jego tradycję, kulturę oraz usłyszeć trudny język 
naszych bratanków. 

 A Podróż z przewodnikiem do Węgier przez Słowację 

 A Baseny termalne Sóstófürdoő w Nyíregyháza

 A Tokaj – zwiedzanie miasteczka 

 A Poczęstunek kuchni węgierskiej 

 A Spacer po winnicy - „jak powstaje wino”

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów, opłaty parkingowe

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Obiad w Koszycach

W CENIE:
Transport, usługa pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW + 
KL, bilety wstępów na baseny termalne, posiłek węgierski 

PROGRAM MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
 B Zoo w Nyíregyháza

CENA: JUŻ OD 169 zł

CENA: JUŻ OD 129 zł
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WYCIECZKI 1 DNIOWE



Pakiety
3 i 5 dniowe
dla grup

Gotowe propozycje programów na 3 i 5 dni z 

unikalnym motywem przewodnim. 

Pragniemy podzielić się z Wami wszystkimi naszymi 

ulubionymi widokami, smakami i dźwiękami. Nasz 

region jest jednym z najciekawszych i najchętniej 

wybieranych przez turystów zakątkiem Polski.  Góry, 

dzika przyroda, drewniana architektura, zdrowe 

jedzenie odpoczynek, to tylko niektóre z magnesów 

przyciągających ludzi w Bieszczady. Naszą ofertę 

kierujemy szczególnie do tych, którzy z wycieczek 

objazdowych chcą zaczerpnąć czegoś więcej! 

Dla grup



Pakiety
3 i 5 dniowe
dla grup

Klasycznie (3 dni)
Propozycja wycieczki w Bieszczady dla grup, które nasz region chcą odwiedzić po raz 

pierwszy. Pakiet najbardziej klasycznego zwiedzania Bieszczadów z wszystkimi najbardziej 

znanymi atrakcjami w naszym regionie.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym miejscu,

• Skansen w Sanoku z miasteczkiem galicyjskim,

• Zwiedzanie sanockiej starówki,

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu,

• Zakwaterowanie obiadokolacja nocleg.

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Leśną,

• Wizyta w pracowni ikon w Cisnej,

• Przechadzka górska (trasa dostosowana do grupy),

• Wnętrze cerkwi w Górzance,

• Powrót do obiektu noclegowego kolacja.

DZIEŃ 3

• Śniadanie i wykwaterowanie z obiektu noclegowego,

• Przechadzka do  Cudownego źródełka lub  górskiego 
rezerwatu Koziniec,

• Spacer po koronie zapory w Solinie,

• Zwiedzanie Polańczyka  z punktem widokowym,

• Powrót do miejsca zamieszkania.

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 2x, obiadokolacja 2x, opieka 
przewodnika przewodnicy z najwyższej półki 3 dni, 
przeodnik po Skansenie wszystkie bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów i atrakcji ubezpieczenie NNW, 
opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Rejs statkiem po jeziorze solińskim,  
Karaoke w obiekcie noclegowym, 
Wizyta w Bieszczadzkiej Destylarni Okowity            

04

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA GRUP



z Przygodą (3 dni)
Przygotowaliśmy dla Was plan wycieczki w Bieszczady, podczas którego aktywnie 

spędzimy kilka dni. Doskonała propozycja dla grup, które pragną pełną piersią 

wdychać krystalicznie czyste karpackie powietrze i zasmakować bieszczadzkiej 

przygody!

DZIEŃ 1
• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 

miejscu, 

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w 
Zagórzu,  

• Park Miniatur karpackich kościołów i 
cerkiewek,

• Spacer po koronie zapory wodnej w 
Solinie,

• Zwiedzanie Polańczyka  z punktem 
widokowym,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 2
• Śniadanie i spotkanie z przewodnikiem,

• Punkt Widokowy w Lutowiskach,

• Cerkiew UNESCO w Smolniku,

• Wizyta  bacówce możliwość degustacji 
serów,

• Przejście górskie (trasa do wyboru),

• Powrót do obiektu noclegowego 

• Obiadokolacja

DZIEŃ 3
• Śniadanie i wykwaterowanie w obiektu 

noclegowego,

• Wzgórze Sobień ruiny zamku Kmitów,

• Bunkier Linii Mołotowa z II wojny 
światowej,

• Spływ Zielonym Pontonem z ratownikiem i 
instruktorem,

• Ognisko na końcu spływu z regionalnymi 
przysmakami,

• Powrót do miejsca zamieszkania

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 2x, obiadokolacja 2x, ognisko 
z kiełbaskami po spływie, opieka przewodnika 
przewodnicy z najwyższej półki 3 dni wszystkie 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji, 
opieka ratownika oraz instruktora podczas spływu 
pontonowego ubezpieczenie NNW a w dniu spływu 
NNW aktywności sportowe, opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Rejs statkiem po jeziorze solińskim,  
Karaoke w obiekcie noclegowym,  
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.

CENA: JUŻ OD ... ZŁ



ze Smakiem (3 dni)
Propozycja  dla grup, które pragną zwiedzać region wszystkimi zmysłami. Gwarantujemy 

ucztę dla duszy i ciała. Zwiedzając region odwiedzimy lokalnych wytwórców serów 

spod połonin, będziemy mieć możliwość zasmakowania lokalnego piwa.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu,

• Zwiedzanie sanockiej starówki,

• Degustacja win węgierskich lub serów,

• Zwiedzanie Polańczyka  z punktem 
widokowym,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

• Śniadanie wykwaterowanie z obiektu 
noclegowego,

• Przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Leśną,

• Komańcza klasztor sióstr Nazaretanek ,

• Cerkiew UNESCO w Turzańsku,

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych.

• Powrót do miejsca zamieszkania

DZIEŃ 2
• Śniadanie i spotkanie z Przewodnikiem

• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego,

• Przejście górskie (trasa do wyboru),

• Cerkiew w Smolniku nad Sanem,

• Wizyta w bacówce  - (możliwość degustacji 
serów),

• Browar URSA MAIOR  degustacja 
komentowana,

• Obiadokolacja nocleg.

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 2x, obiadokolacja 2x, opieka 
przewodnika przewodnicy z najwyższej półki 3 dni 
wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
i atrakcji ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Rejs statkiem po jeziorze solińskim,  
Karaoke w obiekcie noclegowym, 
Wizyta w Bieszczadzkiej Destylarni Okowity,  
Spływ pontonowy po Sanie, 
Zwiedzanie Skansenu w Sanoku.           
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CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA GRUP



DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu.

• Ruiny Zamku kamieniec

• Rezerwat Prządki lub Skansen naftowy w 
Bóbrce,

• Zwiedzanie sanockiej starówki,

• Wzgórze Sobień ruiny zamku Kmitów,

• Zakwaterowanie obiadokolacja nocleg

DZIEŃ 3
• Śniadanie wykwaterowanie z obiektu 

noclegowego,

• Spacer po koronie zapory w Solinie,

• Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami 
Rowerowymi,

• Ruiny klasztoru karmelitów Bosych w 
Zagórzu, 

• Powrót do miejsca zamieszkania

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Cerkiew w Górzance,

• Wizyta w bacówce  - (możliwość degustacji 
serów),

• Przejście górskie (trasa do wyboru), 

• Pawilon przyrodniczy Centrum Promocji 
Leśnictwa w Mucznem,

• Pokazowa zagroda żubrów,

• Obiadokolacja nocleg

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 2x, obiadokolacja 2x, opieka 
przewodnika przewodnicy z najwyższej półki 3 dni 
wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
i atrakcji ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Karaoke w obiekcie noclegowym, 
Wizyta w Bieszczadzkiej Destylarni Okowity,  
Wizyta w Fabryce Czekolady M. Pelczara w Korczynie             

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

Bliżej Natury (3 dni)
Bieszczady to niemal synonim dzikiej przyrody. Trudna historia regionu sprawiła, że 

ziemie będące niegdyś domem bieszczadzkich górali są dziś domem wilka, rysia, 

niedźwiedzia, żubra. Zapraszamy Was zatem na wycieczkę w dzikie Bieszczady i 

dziewiczy kontakt z naturą. 



DZIEŃ 5
• Śniadanie wykwaterowanie z obiektu 

noclegowego,

• Przechadzka do  Cudownego źródełka lub  
górskiego rezerwatu Koziniec,

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu,

• Powrót miejsca zamieszkania

DZIEŃ 4
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Zwiedzanie zamku w Krasiczynie,

• Zwiedzanie Przemyśla z przewodnikiem  - 
Szwejkiem,

• Fort twierdzy Przemyśl, starówka, Muzeum 
dzwonów i fajek, 

• Kopiec Tatarski,

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym miejscu,

• Park Miniatur karpackich kościołów i cerkiewek,

• Spacer po Koronie Zapory wodnej w Solinie,

• Polańczyk zwiedzanie z punktem widokowym,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z Przewodnikiem,

• Punkt widokowy w Lutowiskach,

• Cerkiew UNESCO w Smolniku,

• Wizyta w bacówce (możliwość degustacji),

• Przejście górskie (trasa do wyboru),

• Powrót do obiektu noclegowego, obiadokolacja.

DZIEŃ 3

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Wzgórze Sobień ruiny zamku Kmitów,

• Bunkier Lini Mołotowa,

• Spływ pontonowy po Sanie,

• Ognisko na końcu spływu z lokalnymi przysmakami,

• Zwiedzanie sanockiej starówki, 04

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 4x, obiadokolacja 4x, ognisko z kiełbaskami po spływie, opieka 
przewodnika przewodnicy z najwyższej półki 5 dni, przewodnik po zamku w Krasiczynie, 
przewodnik po Przemyślu Szwejk wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i 
atrakcji, opieka ratownika oraz instruktora podczas spływu pontonowego ubezpieczenie 
NNW a w dniu spływu NNW aktywności sportowe, opłaty parkingowe.

DODATKOWE ATRAKCJE: 
rejs statkiem po jeziorze solińskim,  
karaoke w obiekcie noclegowym,  
degustacja win węgierskich,           

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA GRUP

Aktywnie (5 dni)
5 dni w Bieszczadach to w sam raz, aby znaleźć setkę powodów aby wracać tutaj co 

roku. Oprócz klasycznych wycieczek po Bieszczadach przygotowaliśmy w pakiecie 

pięciodniowym programy „z pazurem”, abyście w większym stopniu posmakowali 

Bieszczadzkiej przyrody.



ze Smakiem (5 dni)
Plan wycieczki Bieszczady ze smakiem opracowaliśmy w taki sposób, abyście w jak 

największym stopniu posmakowali regionu. Mamy się czym poszczycić a niektóre smaki 

nie mają odpowiednika w innych miejscach Polskim jest to propozycja dla grup, które 

bardzo świadomie zwiedzają region.

DZIEŃ 1

• Spotkanie  z przewodnikiem w ustalonym miejscu,

• Pijalnia czekolady M. Pelczara w Korczynie – 
słodki poczęstunek, 

• Krosno zwiedzanie miasta z miejskim przewodnikiem,

• Iwonicz Zdrój zwiedzanie uzdrowiska,

• Zakwaterowanie obiadokolacja nocleg. 

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem, 

• Lutowska – kirkut punkt widokowy, 

• Cerkiew UNESCO w Smolniku, 

• Przejście górskie (trasa do wyboru),  

• Degustacja serów u Nikosa Manolopulosa,

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja.

DZIEŃ 3

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem, 

• Park Miniatur karpackich kościołów i cerkiewek, 

• Spacer w dolinie martwego Sanu,

• Zapora w Myczkowcach,

• Spacer po koronie zapory wodnej w Solinie – rejs 
statkiem,

• Zwiedzanie z degustacją lokalnego Browaru

• Powrót do obiektu noclegowego Obiadokolacja 

DZIEŃ 4

• Śniadanie i spotkanie z przewodnikiem,

• Wzgórze Sobień - ruiny zamku Kmitów,

• Spływ pontonowy po Sanie,

• Ognisko na końcu spływu z lokalnymi przysmakami,

• Degustacja do wyboru: Wina z doliny Sanu, wina 
węgierskie, destylacja podkarpackiej okowity.

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja. 

DZIEŃ 5

• Śniadanie i spotkanie z przewodnikiem,

• Zwiedzanie Arboretum lub Fortu Twierdzy Przemyśl,

• Zwiedzanie Przemyśla z przewodnikiem  - Szwejkiem,

• Fort twierdzy Przemyśl, starówka, Muzeum 
dzwonów i fajek,

• Kopiec Tatarski,

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja. 

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 4x, obiadokolacja 4x, ognisko z kiełbaskami po spływie, opieka przewodnika 
przewodnicy z najwyższej półki 5 dni, przewodnik po Krośnie, przewodnik po Przemyślu Szwejk 
wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji, opieka ratownika oraz instruktora 
podczas spływu pontonowego ubezpieczenie NNW a w dniu spływu NNW aktywności sportowe, 
opłaty parkingowe

DODATKOWE ATRAKCJE: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx             



Bliżej Natury (5 dni)
Bieszczady to niemal synonim dzikiej przyrody. Trudna historia regionu sprawiła, że 

ziemie będące niegdyś domem bieszczadzkich górali są dziś domem wilka, rysia, 

niedźwiedzia, żubraő. Zapraszamy Was zatem na wycieczkę w dzikie Bieszczady i 

dziewiczy kontakt z naturą.

DZIEŃ 5
• Wykwaterowanie z obiektu noclegowego,

• Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami 
Rowerowymi z Napadem,

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu,

• Powrót do miejsca zamieszkania

DZIEŃ 4
• Śniadanie i wykwaterowanie w obiektu 

noclegowego,

• Wzgórze Sobień ruiny zamku Kmitów,

• Bunkier Linii Mołotowa z II wojny światowej,

• Spływ Zielonym Pontonem z ratownikiem i 
instruktorem, 

• Ognisko na końcu spływu z regionalnymi 
przysmakami,

• Powrót do obiektu noclegowego Obiadokolacja

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym miejscu,

• Zamek Kamieniec,

• Rezerwat Prządki lub skansen naftowy w Bóbrce,

• Zwiedzanie sanockiej starówki,

• Zakwaterowanie Obiadokolacja nocleg.

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Cerkiew w Górzance,

• Wizyta w Bacówce  - możliwość degustacji,

• Przejście górskie (trasa do wyboru),

• Pokazowa zagroda żubrów,

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja.

DZIEŃ 3

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Park Miniatur karpackich kościołów i cerkiewek,

• Spacer do Górskiego rezerwatu Kozieniec,

• Spacer po  koronie zapory w Solinie,

• Polańczyk zwiedzanie  - Rejs statkiem po jeziorze,

• Muzeum kultury Bojków,

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja 04

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie 4x, obiadokolacja 4x, ognisko z kiełbaskami po spływie, opieka 
przewodnika przewodnicy z najwyższej półki 5 dni ewentualnie przewodnik po skansenie 
w Bóbrce, wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji, opieka ratownika 
oraz instruktora podczas spływu pontonowego ubezpieczenie NNW a w dniu spływu 
NNW aktywności sportowe, opłaty parkingowe.

DODATKOWE ATRAKCJE: 
karaoke w obiekcie noclegowym,  
Degustacja win węgierskich,  
Degustacja w lokalnym Browarze,
Zwiedzanie skansenu w Sanoku           

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA GRUP



Pakiety
3 i 5 dniowe
dla szkół

Nasze podkarpackie podwórko jest fascynujące. 

Wystarczy tylko zaglądnąć we właściwe zakamarki. 

Bardzo niedanego możecie zobaczyć zarówno 

wspaniałe , góry, fascynującą dziką przyrodę, 

wspaniałe zabytki techniki techniki i sztuki. Na 

wycieczkach jednodniowych poznacie miejsca które 

zmieniły bieg historii, nawet światowej, wspaniałe 

arcydzieła architektury i sztuki! 

Dla szkół



Przygoda (3 dni)
Zielona Szkoła w Bieszczadach to wspaniała okazja, aby zażyć trochę ruchu w 

otoczeniu naprawdę dziewiczej przyrody! Przygotowaliśmy dla Was ciekawe atrakcje, 

które sprawią, że poczujecie dreszcz adrenaliny! Jeśli chcecie sprawdzić samych 

siebie, poczuć smak współzawodnictwa, dobrze trafiliście.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu,

• Zwiedzanie Huty Szkła Sabina w 
Rymanowie,

• Spływ Zielonym Pontonem,

• Ognisko z kiełbaskami na brzegu rzeki,

• Sanok zwiedzanie starówki,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

• Śniadanie wykwaterowanie z obiektu 
noclegowego,

• Start gry terenowej,

• Obiad na zakończenie wycieczki,

• Powrót do miejsca zamieszkania,

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem

• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego,

• Przejście górskie (trasa przejścia do 
ustalenia),

• Spacer po koronie zapory wodnej w 
Solinie,

• Powrót do obiektu noclegowego 
obiadokolacja,

• Rozgrywki w kulach BUMPER BALL,

• Obiadokolacja nocleg.

W CENIE:
wyżywienie: śniadanie (x2), obiadokolacja (x2), ognisko 
z kiełbaskami (x1), obiad ostatniego dnia (x1), opiekę 
przewodnika oraz instruktorów podczas realizacji 
programu, opiekę ratownika oraz instruktora podczas 
spływu, opieka instruktora podczas rozgrywek w 
kulach Bumper Ball, cały potrzebny sprzęt oraz opiekę 
instruktora podczas gry terenowej bilety wstępu do 
wszystkich zwiedzanych atrakcji. Ubezpieczanie 
NNW a w dniu spływu aktywności sportowe, opłaty 
parkingowe
WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Suchy prowiant,  
Dyskoteka, 
Ognisko w obiekcie noclegowym,  
Paintball łuczniczy, 
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.
Bitwa kolorów           04

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA SZKÓŁ 



Natura (3 dni)
Bieszczady to jeden z najbardziej dzikich regionów Europy, królestwo flory i 

fauny. Zapraszamy Was na niezwykłą podróż do tego królestwa. Nasi instruktorzy 

to doświadczeni miłośnicy przyrody, którzy wiedzą, jak poruszać się w świecie 

przyrody nie będąc nieproszonym gościem. 

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem wymówionym 
miejscu.

• Rezerwat Prządki – ostańce skalne

• Fabryka czekolady mistrza cukiernictwa M. 
Pelczara  - zwiedzanie + degustacja,

• Skansen Naftowy w Bóbrce lub Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem 

wykwaterowanie,

• Spacer po koronie zapory wodnej w Solinie 
oraz zwiedzanie wnętrza,

• Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec ,

• Wizyta na małej zaprze w Myczkowcach, 

• Obiad na zakończenie wycieczki,

• Droga powrotna do miejsca zamieszkania. 

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Punkt widokowy w Lutowiskach,

• Zagroda Żubrów w Mucznem ,

• Przejście górskie (trasa przejścia do 
ustalenia), 

• Polańczyk zwiedzanie miejscowości z 
punktem widokowym,

• Powrót do obiektu noclegowego,

• Obiadokolacja nocleg

W CENIE:
wyżywienie: śniadanie x2, obiadokolacja x2 obiad x1, 
opiekę przewodnika 3dni, bilety wstępu do wszystkich 
odwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie NNW, opłaty 
parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Suchy prowiant, 
Dyskoteka,  
Ognisko w obiekcie noclegowym
Paintball łuczniczy
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi
Bitwa kolorów

CENA: JUŻ OD ... ZŁ



Zdobywcy Szczytów (3 dni)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu,

• Zwiedzanie Sanockiej starówki,

• Centrum natura 2000 projekcja filmu 
Wilcze Gór,

• Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec,

• Spacer po koronie zapory w Solinie,

• Zakwaterowanie obiadokolacja nocleg.

DZIEŃ 3

• Śniadanie wykwaterowanie spotkanie z 
przewodnikiem,

• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego,

• Przejście górskie (połonina Caryńska),

• Obiad,

• Droga powrotna do miejsca zamieszkania

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem

• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego,

• Przejście górskie trasa do wyboru,

• Powrót do obiektu noclegowego,

• Obiadokolacja nocleg,

W CENIE:
wyżywienie:  śniadanie x2, obiadokolacja x2, obiad x1, 
suchy prowiant x1, opiekę przewodnika 3 dni, bilety 
wstępu do wszystkich atrakcji, ubezpieczenie NNW, 
opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Suchy prowiant,  
Dyskoteka, 
Ognisko w obiekcie noclegowym,  
Paintball łuczniczy, 
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.
Bitwa kolorów           04

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA SZKÓŁ 



Skarby bieszczadów (3 dni)
Kultura Karpat a wraz z nimi Bieszczadów, to tygiel wielu barwnych narodowości, 

wyznań i historii. Same tylko Bieszczady leżały na styku kultury wschodu i zachodu. 

To piękna natura i klimat, którego trudno szukać w innych miejscach Polski. 

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu.

• Huta Szkła zwiedzanie

• Sanok  zwiedzanie starówki,

• Zakwaterowanie obiadokolacja,

• Rozgrywki w kulach bumper ball.

• Nocleg

DZIEŃ 3
• Śniadanie wykwaterowanie,

• Spotkanie z instruktorem,

• Gra terenowa,

• Obiad, 

• Powrót do miejsca zamieszkania,

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami 
Rowerowymi,

• Przejście Górskie (trasa  do ustalenia),

• Spacer po koronie zapory wodnej w 
Solinie, 

• Powrót do obiektu noclegowego,

• Obiadokolacja nocleg

W CENIE:
wyżywienie: śniadanie x2, obiadokolacja x2, obiad 
x1, opieka przewodnika oraz instruktora, wszystkie 
bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie 
NNW, opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Suchy prowiant, 
Dyskoteka,  
Ognisko w obiekcie noclegowym
Paintball łuczniczy
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi
Bitwa kolorów

CENA: JUŻ OD ... ZŁ



Dla najmłodszych (3 dni)
Zielona szkoła w Bieszczadach dla najmłodszych. W programie naszej 3 dniowej 

wycieczki przewidzieliśmy spotkania i atrakcje, które na pewno zostaną w pamięci 

najmłodszych uczestników i zagwarantują im nowe doświadczenia. Bieszczady to 

kraina legend i dzikiej przyrody, dlatego w sposób namacalny chcielibyśmy tak ją 

pokazać.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym 
miejscu,

• Rezerwat Prządki - ostańce skalne w 
okolicy Krosna,

• Zamek kamieniec - zwiedzanie,

• CDS w Krośnie lub Huta Szkła Sabina w 
Rymanowie,

• Zakwaterowanie obiadokolacja,

• Turniej w kulach bumer ball,

• Nocleg

DZIEŃ 3

• Śniadanie, wykwaterowanie, spotkanie z 
przewodnikiem,

• Przejście do cudownego źródełka w Zwierzyniu,

• Mini zoo , ogród biblijny, wystawa przyrodnicza 
Natura 2000,

• Przejście po koronie zapory w Myczkowcach i w 
Solinie,

• Polańczyk zwiedzanie punkt widokowy,

• Obiad droga powrotna do miejsca zamieszkania.

DZIEŃ 2
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem

• Całodniowa wycieczka interaktywna 
tropem legend bieszczadzkich zbójników,

• Odnalezienie skarbu,

• Powrót do obiektu noclegowego ,

• Obiadokolacja nocleg.

W CENIE:
wyżywienie śniadanie x2 obiadokolacja x2 obiad x1 
opiekę przewodnika, spotkanie z rycerzem, wszystkie 
bilety wstępu, cały potrzebny sprzęt do wycieczki 
interaktywnej, ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe

WYCIECZKĘ MOŻNA WZBOGACIĆ O: 
Suchy prowiant,  
Dyskoteka, 
Ognisko w obiekcie noclegowym,  
Paintball łuczniczy, 
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.
Bitwa kolorów           04

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA SZKÓŁ 



Adrenalina (5 dni)
Program ADRENALINA to „creme de la creme” wycieczek szkolnych w Bieszczady. 

Jest najbardziej rozbudowaną ofertą dostępną na rynku. Zawarliśmy tutaj wszystkie 

najbardziej ekscytujące atrakcje dostępne w naszym regionie.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w Rymanowie,

• Huta szkła w Rymanowie zwiedzanie, 

• Sanok zwiedzanie starówki,

• Ruiny Klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu,

• Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem, 

• Spływ Zielonym Pontonem, 

• Ognisko z kiełbaskami na brzegu rzeki, 

• Ruiny zamku Kmitów, Kamień Leski,  

• Paintball łuczniczy,

• Obiadokolacja nocleg.

DZIEŃ 3

• Śniadanie, 

• Gra terenowa zakończona odnalezieniem skarbu, 

• Rozgrywki w kulach bumper ball,

• Powrót do obiektu noclegowego,

• Obiadokolacja nocleg,

• Powrót do obiektu noclegowego Obiadokolacja 

DZIEŃ 4

• Śniadanie i spotkanie z przewodnikiem,

• Przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego,

• Przejście górskie (trasa do ustalenia),

• Powrót do obiektu noclegowego Obiadokolacja,

• Bitwa kolorów,

• Nocleg. 

DZIEŃ 5

• Śniadanie wykwaterowanie spotkanie  
z przewodnikiem,

• Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec,

• Spacer po koronie zapory wodnej w Solnie,

• Polańczyk punkt widokowy,

• Obiad,

• Droga powrotna do miejsca zamieszkania. 

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

W CENIE:
wyżywienie: śniadanie x4 obiadokolacja x4 obiad x1 ognisko po spływie x1 opiekę przewodnika, 
instruktorów, podczas realizacji programu, opiekę ratownika, sesja zdjęciowa w czasie bitwy 
kolorów, cały potrzebny sprzęt do gry trenowej,  bilety wstępu do wszystkich odwiedzanych atrakcji, 
ubezpieczenie NNW w dniu spływu aktywności sportowe opłaty parkingowe.

DODATKOWE ATRAKCJE: 
Suchy prowiant,  
Dyskoteka,  
Ognisko w obiekcie noclegowym,
przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi.



Natura (5 dni)
Zielona Szkoła w Bieszczadach to idealna okazja do odpoczynku i relaksu na łonie 

natury. Zapraszamy Was na 5-cio dniową podróż w krainę bieszczadzkiej przyrody. 

Przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawy program, dzięki któremu poznacie 

bieszczadzką florę i faunę m.in. z górskiego szlaku czy poziomu wody podczas spływu 

pontonowego malowniczą doliną rzeki San. 

DZIEŃ 5
• Śniadanie wykwaterowanie spotkanie z 

przewodnikiem,

• Spacer po koronie zapory wodnej w Solinie,

• Polańczyk zwiedzanie punkt widokowy,

• Obiad,

• Droga powrotna do miejsca zamieszkania.

DZIEŃ 4
• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Gra terenowa w Zwierzyniu,

• Kurs fotografii przyrodniczej,

• Powrót obiektu noclegowego obiadokolacja, 

• Bitwa kolorów.

DZIEŃ 1

• Spotkanie z przewodnikiem w ustalonym miejscu,

• Huta szkła artystycznego Sabina w Rymanowie,

• Spacer do górskiego rezerwatu Koziniec,

• Zakwaterowanie obiadokolacja,

• Rozgrywki w kulach BumperBall.

• Nocleg

DZIEŃ 2

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Zagroda pokazowa Żubrów ,

• Spotkanie z leśnikami,

• Przejście górskie (trasa przejścia do ustalenia),

• Powrót do obiektu noclegowego obiadokolacja,

• Nocleg.

DZIEŃ 3

• Śniadanie spotkanie z przewodnikiem,

• Spływ Zielonym Pontonem,

• Ognisko z kiełbaskami na brzegu rzeki,

• Sanok zwiedzanie starówki,

• Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu,
04

W CENIE:
wyżywienie: śniadanie x4, obiadokolacja x4, ognisko z kiełbaskami, x1, obiad x1,  opiekę 
przewodnika oraz instruktorów, opiekę ratownika, opiekę fotografa, bilety wstępu do 
wszystkich zwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie NNW a w dniu spływu aktywności 
sportowe, opłaty parkingowe

DODATKOWE ATRAKCJE: 
Suchy prowiant,  
Dyskoteka,  
Ognisko w obiekcie noclegowym,
Przejażdżka Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi          

CENA: JUŻ OD ... ZŁ

PAKIETY DLA SZKÓŁ 



Spływy pontonowe
Spływ pontonowy w Bieszczadach uatrakcyjni 
każdą wycieczkę szkolną, a nawet może 
być idealnym pomysłem na całodniową 
wycieczkę! Spływy pontonowe to bezpieczna 
i  niezapomniana przygoda.

San u podnóży Gór Słonnych jest wprost 

wymarzony na pontonowe podróże. Na tym 

odcinku rzeka średnio ma 30-40 cm głębokości, 

spokojny nurt i jednocześnie wspaniałe widoki. 

Wyobraźcie sobie, że niemal cały czas płyniemy 

otoczeni lasami, pod nami jaskrawo-seledynowe 

wodorosty i uciekające spod pontonu pstrągi, 

skaczące nad powierzchnię wody. Woda jest 

płytka i czysta, eskortują nas dzikie ptaki. Jest 

cudownie! W ciepłe dni aż trudno oprzeć się 

pokusie schlapania się w czystej górskiej wodzie.

Dlaczego warto? 

 B Pływamy od 2013 roku – ponad 20 000 zadowolonych klientów 

 B Na pierwszym planie zawsze stawiamy bezpieczeństwo!

 B Najbardziej doświadczona kadra, najbezpieczniejszy sprzęt 
na Sanie

 B Ruch na świeżym powietrzu i kontakt z naturą!

 B Możliwe zajęcia dodatkowe: np. kurs bezpieczeństwa nad 
wodą z ratownikiem, ognisko z kiełbaskami na brzegu

CZAS:
W zależności od trasy spływ trwa od 1,5 do 2,5 h.

CENA:
35 zł /osoba
(1 opiekun na 10 uczestników bezpłatnie)

Trasa:
Sanok – Liszna
Trasy specjalne: Zwierzyń - Lesko, Lesko - Zagórz 

Opcje dodatkowe: 
Ognisko z kiełbaskami po spływie 15 zł/osoba 



Gry terenowe 
Doskonały sposób na poznanie Bieszczadów 
połączony z zabawą i rywalizacją? Mamy dla 
Was gry terenowe w Bieszczadach. Dla tych, 
którzy podejmą się rywalizacji przygotowaliśmy 
naprawdę niełatwe zadanie. Kluczem do 
sukcesu będzie spryt i zaradność, by nie dać się 
przechytrzyć ani przeciwnikom ani zadaniom.

Do Waszej dyspozycji zostanie przygotowany 

specjalny sprzęt: odbiorniki GPS, wykrywacz metalu, 

MP3 oraz busola. Po drodze zdobędziecie także wiele 

innych artefaktów. Każdy z nich będzie niezbędny 

do poskładania w całość wszystkich wskazówek  

i rozwiązania głównej zagadki. Najwyższy stopień 

podium zdobędzie najlepsza i najszybsza drużyna. 

Dlaczego warto? 

 B Zabawa na świeżym powietrzu w duchu rywalizacji

 B Gra uczy kreatywności, nieszablonowego myślenia 
i spostrzegawczości

 B Rywalizacja i element integrujący. Drużyny 
rywalizują pomiędzy sobą, ale wewnątrz drużyn 
konieczne jest zbudowanie współpracy

 B Nauczymy się czytania mapy, korzystania z busoli 
i GPS

 B Poznajemy historię ciekawych miejsc w naszej okolicy

CZAS:
Zabawa trwa od 3-4 godzin w zależności od 
wybranego wariantu i od tego jak zgrana 
i sprawna jest grupa

CENA:
29 zł/osoba (opiekunowie bezpłatnie)

Trasa:
Zwierzyń, Zagórz 

Opcje dodatkowe: 
Ognisko z kiełbaskami 15 zł/osoba
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BUMPER BALL zwany inaczej Body Zorbem to 
bardzo atrakcyjna propozycja aktywnego 
wypoczynku. Bumper Ball to rodzaj małej kuli 
zorbingowej. Są one jednak dużo mniejsze 
w porównaniu do klasycznych kul, jednak 
pozwalają na więcej. Kule Bumper Ball 
zakładamy na siebie niczym plecak i wystają 
nam z nich jedynie nogi. Możemy sami się 
poruszać, całkowicie bezpieczni, zwalając 
przeciwników z nóg!

Sami wyobraźcie sobie jakie daje to możliwości 
zabawy! Dzięki specjalnej konstrukcji kul, 

która pozwala na samodzielne poruszanie się, 

swobodne oddychanie, turlanie, odbijanie od 

przeciwników. Jednym zdaniem wszystko, na co 

podpowie ułańska fantazja! ZABAWA NIE Z TEJ 
ZIEMI dla grających i kibiców, przeznaczona 

zarówno dla młodzieży i dorosłych. 

Dlaczego warto? 

 B Aktywna forma wypoczynku

 B Szalona zabawa dla każdego w kontrolowanych warunkach

 B 8 scenariuszy rozgrywek – najpopularniejsza jest piłka nożna

 B Ubaw po pachy zarówno dla grających jak i obserwujących

 B Nasi instruktorzy pilnują bezpieczeństwa oraz komentują 
mecze w zabawny sposób

Bumper Ball 

CZAS:
Zabawa trwa około 2 godziny (dla ok. 50 osób). Możliwe 
jest zamówienie dłuższych rozgrywek. 

CENA:
550 zł / 2 godziny

Trasa:
Boisko, hala sportowa czy orlik. 
Dojazd 50 km z Zagórza bezpłatnie. 
Organizacja miejsca rozgrywek leży po stronie 
Zamawiającego.



To nowa dyscyplina sportu, w której zamieniamy 
się w łuczników i rozgrywamy łuczniczą bitwę! 
Podczas bitwy będziemy musieli wyeliminować 
drużynę przeciwną za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych, bezpiecznych strzał 
zakończonych gąbką. 

To połączenie paintballa, gry w dwa ognie  

i konkursu strzeleckiego. Arrow Tag budzi tyle 

samo emocji co paintball, jednak jego przewagą 

jest to, że nie brudzi farbą otoczenia. Do jego 

rozegrania wystarczy nam kawałek płaskiego 

terenu o wymiarach 10 na 25/30 metrów. Niemal 

każdy obiekt noclegowy, rekreacyjny oraz szkoły 

dysponują taką przestrzenią. Możliwa jest gra 

nawet w zamkniętych halach sportowych. Arrow 

Tag świetnie uatrakcyjni wycieczki szkolne, 

eventy sportowe itp.  

Arrow Tag 
Dlaczego warto? 

 B Aktywny wypoczynek z ruchem 

 B Rywalizacja z przeciwną drużyną, współpraca  
w swojej drużynie

 B Rozwija strategiczne myślenie

 B Może rozwinąć pasję i zainteresowanie łucznictwem 

 B Gra w 100% bezpieczna i czysta

CZAS:
Zabawa trwa około 2 godziny (dla ok. 50 osób). 
Możliwe zamówienie dłuższych rozgrywek. 

CENA:
20 zł /osoba 2 godziny (min. 400 zł) 

Trasa:
Dowolne boisko, hala sportowa czy orlik. 
Dojazd 50 km z Zagórza bezpłatnie. 
Organizacja miejsca rozgrywek leży po 
stronie Zamawiającego. 

Minimalny wiek uczestników 12 lat. 
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One Minute TaskBitwa Kolorów
One Minute Task to turniej zręcznościowy pomiędzy drużynami, składający 
się z kilkudziesięciu konkurencji. Czas na rozegranie pojedynczej konkurencji 
jest bardzo krótki - wynosi 60 sekund. Dlatego konkurencji jest bardzo dużo.  
W zabawie wykorzystujemy proste przedmioty codziennego użytku, które 
potrafią przynieść zabawę w grupie na wiele godzin! 
One Minute Task to przede wszystkim źródło świetnej zabawy w gronie przyjaciół 

i znajomych, a także doskonały pomysł na integrację dzieci i dorosłych. Natomiast 

element rywalizacji dodaje dodatkowego smaczku całej zabawie.

Podczas bitwy kolorów przy rytmach muzyki na sygnał rozpoczynamy walkę 
na kolorowe proszki. Każdy jest wyposażony w saszetkę z proszkami w jednym 
z 9 jaskrawych kolorów!
W tabunach kolorowego pyłku twarz każdego wygląda jak malowidło impresjonistów! 

Warto uwiecznić taką chwilę, dlatego zawsze będzie Wam towarzyszył nasz 

fotograf, a nawet jeśli sobie tego życzycie kamerzysta! 

Takie kolorowe zdjęcia są pamiątka na długie lata.

CZAS:
Zabawa trwa około 2 godziny (dla ok. 50 
osób). Możliwe zamówienie dłuższych 
rozgrywek. 

CZAS:
Zabawa trwa około 30 minut 

CENA:
20 zł /osoba (min. 400 zł)CENA:

20 zł /osoba (min 20 osób)

Trasa:
Dowolne pomieszczenie o wymiarach większych niż 25 m2. Im większe tym 
lepsze. Dobrze, aby były tam minimum dwa stoliki i 4 krzesła. 
Do 50 km od Zagórz dojazd gratis. 

Trasa:
Dowolny plac trawiasty – np. 
boisko, trawnik lub łąka
Do 50 km od Zagórz dojazd gratis. 

Inne:
Dodatkowe proszki HOLI + 7 zł/
worek 



Olimpiada sportów dziwnych Integracja i Team Building
A co powiecie na olimpiadę sportów, o których prawdopodobnie nie słyszał 
nikt, takich jak: ludzkie kręgle, strzelectwo precyzyjne gumkami recepturkami, 
Arrow TAG czy dmuchane pingpongowe piłkarzyki i wiele innych? 
Przygotowaliśmy dla Was zestaw kilku szalonych konkurencji. Nad całością 

rywalizacji będą czuwać nasi instruktorzy, którzy będą pilnować, aby dawka 

dobrego humoru była na właściwym poziomie. Świetna zabawa we wspólnym 

gronie – gwarantowana.

Zrobimy z Waszej klasy idealny Team. Integracja jest doskonałym pomysłem 
na grupy szkolnej pierwszoklasistów czy grupy kolonijnej, a nawet dla grupy 
współpracowników. Dla grupy organizujemy zestaw zabaw, które mają na celu 
jedno – zbudowanie wzajemnego zaufania, zbudowanie relacji, nawiązanie 
bliższych kontaktów. Podczas zajęć team building próbujemy odnaleźć naturalne 

„super moce” naszych podopiecznych. Wyłoni się lider, poprawimy komunikację, 

zwiększymy ich efektywność, stworzymy wzorce wspólnego rozwiązywania 

problemów.

CZAS:
Zabawa trwa około 2-3 godziny 

CZAS:
Zajęcia trwają od 3-5 godzin 

CENA:
45 zł /osoba (min. 20 osób)

CENA:
od 70 zł /osoba (min. 20 osób) 

Trasa:
Boisko trawiaste, orlik lub hala sportowa. Organizacja miejsca leży po stronie 
Zamawiającego. 
Do 50 km od Zagórz dojazd gratis. 

Trasa:
Boisko trawiaste, orlik lub hala sportowa. Organizacja miejsca leży po stronie 
Zamawiającego. 
Do 50 km od Zagórz dojazd gratis. 

ATRAKCJEATRAKCJE



Pełną ofertę można znaleźć na 
www.wycieczki-bieszczady.pl

Jak zarezerwować?
Każdy uczestnik naszych wycieczek jest objęty 

ubezpieczeniem NNW, a podczas wycieczek 

zagranicznych także ubezpieczeniem od kosztów 

leczenia (KL) i bagażu podróżnego (BP). Podczas 

wycieczek jesteście pod opieką doświadczonych 

przewodników i pilotów posiadających państwowe 

uprawnienia. Na wszystkich wycieczkach 

przewidujemy bezpłatne miejsca dla opiekunów 

(1/15 uczestników). 

Każda z wycieczek może być dowolnie 

modyfikowana, tak aby w jak największym 

stopniu spełnić Wasze oczekiwania co do 

programu i ceny. 

Szczegółowe programy znajdziecie Państwo na 

stronie PAWUK.pl oraz wycieczki-bieszczady.pl

Realizujemy również jedno - kilkudniowe 

wycieczki dla nauczycieli:

 A Polska

 A Węgry

 A Słowacja

 A Ukraina

 A Rumunia 

 A Czechy

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu 
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Każda z wycieczek prezentowanych w katalogu wymaga 

wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać 

telefonicznie, mailowo, przez formularz na stronie 

internetowej, a także w siedzibie biura w Zagórzu.

Do sporządzenia oferty i wyceny potrzebujemy 

danych takich jak: kierunek wyjazdu, termin, ilość osób, 

miejscowość odjazdu, wyżywienie (HB lub FB) i dane 

kontaktowe do osoby rezerwującej . Przygotowanie 

oferty trwa od 2 do 7 dni roboczych, w zależności 

od skomplikowania wycieczki. Należy pamiętać, że 

niektóre z atrakcji (np. Auschwitz, Centrum Nauki 

Kopernik itp.) trzeba rezerwować z wielomiesięcznym 

wyprzedzeniem.  

Oferta zawiera dokładny plan godzinowy, opis wszystkich 

świadczeń podstawowych oraz dodatkowych, cenę, 

opis obiektów noclegowych oraz warunki rezerwacji. 

Potwierdzenie zamówienia następuje w momencie 

zawarcia umowy z Biurem Podróży PAWUK 

a Zamawiającym. Umowa określa wszystkie szczegóły 

wyjazdu, terminy opłat oraz warunki uczestnictwa 

w imprezach.

Opłata za wycieczka zwykle następuje w dwóch transzach. 

Zaliczkę w wysokości 30% ceny wyjazdu należy wpłacić 

do 7 dni od podpisania umowy, a pozostałą kwotę 

nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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WYCIECZKI WIELODNIOWE



Zapraszamy do kontaktu

13 30 67 888721 215 453 biuro@pawuk.pl ul. Bieszczadzka 5
38-540 Zagórz

pawuk.pl
wycieczki-bieszczady.pl




