Bieszczadzka przygoda

I dzień 9 września 2015 Wyjazd o godzinie 7.00. Przejazd do
Łańcuta – zwiedzanie Zamku;
Przejazd do Sanoka zakwaterowanie; obiadokolacja.
II dzień 10 września .Śniadanie; Przejazd Dużą Obwodnicą Bieszczadzką tzw. „Pętla Bieszczadzka” (przejazd do
Komańczy ( klasztor ss. Nazaretanek, gdzie internowano Stefana Wyszyńskiego i zwiedzanie cerkwi
prawosławnej Nowosiółki – Muzeum Łowiectwa, Jabłonki, Cisna. Możliwość przejazdu kolejką wąskotorową z
przerwą na wyśmienitego pstrąga. Wetlina, Ustrzyki Górne i Dolne. Możliwość spaceru do Schroniska nad Małą
Rawką- cudowne widoki przy minimum wysiłku. Powrót do ośrodka , obiadokolacja;
III dzień 11 września Śniadanie; Zwiedzanie Sanoka – skansen wsi i miasteczko galicyjskie, kościół w Zagórzu ;
spacer do ruin kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. Powrót na obiadokolację ,a po niej
zwiedzanie Sanoka nocą;
IV dzień 12 września Śniadanie; ruiny zamku Sobień, Kamień Leski, Myczkowce ( Park Miniatur aż 157 świątyń
Podkarpacia); Zapora na Sanie, Solina – spacer po zaporze. Możliwość rejsu statkiem. Powrót przez Polańczyk,
Lesko. Obiadokolacja;
V dzień 13 września Śniadanie; Przemyśl ( katedra rzymsko-katolicka, greko- katolicka, zamek, najpiękniejszy
Dworzec PKP w Polsce, Muzeum Dzwonów i Fajek, wjazd na fort, Kalwaria Pacławska i Arłamów – rezydencja,
gdzie internowano Lecha Wałęsę. Powrót na obiadokolację;
VI dzień 14 września. Śniadanie; Krasiczyn – zamek. Obiad i wyjazd w drogę powrotną.
Cena wycieczki zawiera:
6 noclegów w Domu Turysty w Sanoku. Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami .
Prośba o listę osób- uczestników, aby ułatwić zakwaterowanie w pokojach.
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolację.
Opiekę pilota przez cały czas wyjazdu oraz usługę wykwalifikowanego przewodnika lokalnego.
Transport autokarem – własny Klienta (ewentualnie transport organizowany przez Biuro)
Bilety wstępu i usługę przewodnicką do poszczególnych atrakcji turystycznych;
Możliwość rezygnacji z przejazdu kolejką wąskotorową i rejsu statkiem!
Obowiązkowe ubezpieczenie grupy na czas wyjazdu w AXA TUiR
Należne podatki
Cena wyjazdu dla grupy minimum 40 osób to: 650 zł od osoby + 150 zł od osoby za transport Biura.

