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Szklane arcydzieła i turniej Bumper Ball

Tropem Legend Bieszczadzkich Zbójników

Kraina Bieszczadzkich Jezior 

• Przyjazd w Bieszczady
• Spotkanie z przewodnikiem, który zapewni Wam bezpieczeństwo oraz będzie Wam 

przekazywać najciekawsze informacje dotyczące historii i przyrody Bieszczadów.
• Pierwszym punktem naszej podróży będzie bardzo ciekawy REZERWAT PRZĄDKI. Legenda 

głosi, że są to zamienione w kamień dziewczyny, które przędły nici w Wielki Piątek.  
• W okolicy Prządek znajduje się zamek Kamieniec – z arcyciekawą historią i legendami. 

Zwiedzimy zamek, ale także lochy, a nawet SALĘ TORTUR.
• Kolejnym punktem będzie Centrum Dziedzictwa Szkła LUB Huta Szkła Sabina z pokazem 

dmuchania szkła – tworzenia szklanych arcydzieł, istnieje również możliwość organizacji 
warsztatów podczas których, będziecie mogli spróbować swoich sił w tym trudnym rzemiośle.

• Skierujemy się następnie do ośrodka noclegowego, gdzie po zakwaterowaniu się czekać na 
Was będzie pożywna obiadokolacja.

• Po obiadokolacji Turniej piłki nożnej w kulach Bumper Ball oraz inne wybrane scenariusze. 
Świetna zabawa w dużych kulach wypełnionych powietrzem.

• Śniadanie (w zależności od ośrodka noclegowego serwowane lub w formie bufetu).
• Zapraszamy Was Drodzy Wędrowcy na wycieczkę w poszukiwaniu legend Bieszczadzkich 

Zbójników. Ludzie ci, których historie znamy z sądowych kart, ludowych pieśni oraz legend 
opowiadanych przez wędrownych dziadów, to postacie niezwykle barwne. Bywało, że ich 
prawdziwe losy potrafiły przyćmić legendę. Te postacie utożsamiane z ludowymi rycerzami 
walczącymi ze złymi panami, nie zawsze jednak były Robin Hoodami. Częściej rabowali po 
prostu dla siebie. Czasy, w których karty Regestru Złoczyńców Grodu Sanockiego wypełniły 
poczynania zbójnickich “grup swawolnych” sprzyjały temu procederowi. Ciągłe zagrożenie 
pójściem w rekruty na wojnę, która bieszczadzkich młodzieńców nie dotyczyła, czy nieustannie 
podnoszone podatki i zobowiązania względem panów sprawiły, że młodzi chłopcy uciekali 
w las i napadali na bogatych kupców. A lasów w Bieszczadach nie brakowało…a my 
znajdziemy ich SKARBY, ale zajmie to nam niemal cały dzień.  

• Po całodniowych poszukiwaniach i odrywaniu legend bieszczadzkich zbójników w ośrodku 
posilimy się pożywną obiadokolacją. 

• Na wieczór podzielimy łupy i zapalimy zbójnickie ognisko lub pobawimy się na dyskotece 
(opcja dodatkowa). 

• Poranne śniadanie i wykwaterowanie z obiektu noclegowego.
• Przejazd lub przejście do  Cudownego źródełka w Zwierzyniu, gdzie poznamy jego 

legendę.
• Następnie przemieścimy się do Mini zoo w Myczkowcach – zobaczymy tam największy w 

Polsce Ogród Biblijny oraz wystawę przyrodniczą NATURA 2000, pokaz filmu „Wilcze 
Góry”. 

• Nieopodal zobaczymy również elektrownię wodną i zaporę w Myczkowcach, po czym 
pojedziemy porównać jej wielkość z największą w Polsce zaporą wodną w Solinie. 

• Solina – Przespacerujemy się po koronie zapory oraz odwiedzimy największe centrum 
pamiątkarskie w Bieszczadach – czyli tzw. bieszczadzkie Krupówki.

• W Polańczyku wejdziemy na niewielkie wzgórze Kiczera, gdzie znajduje się jeden z 
najwspanialszych punktów widokowych na Zalew Soliński. 

• Na koniec wspólnie zjemy obiad oraz wyruszymy w drogę powrotną z Bieszczadów.
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Bieszczady
3 dni dla najmłodszych



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

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

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

389 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
Atrakcje: Spotkanie z rycerzem podczas wycieczki 
interaktywnej, sprzęt i mapy wykorzystywane 
podczas wycieczki interaktywnej m.in. kompasy, 
GPSy, wykrywacze metalu, latarki UV i wiele 
innych,
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. 230-260 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 

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 
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15 zł
osoba/ 

dzień 

15 zł
osoba 

20 zł
osoba

Certyfikat regionalny 
Polskiej Organizacji Turystycznej 

2018

Nocleg Transport 


