
BIESZCZADY

TARNÓW - ZAGÓRZ – ZAMEK SOBIEŃ – HOŁUCZKÓW – TYRAWA SOLNA – SANOK – CISNA –
PRZEŁĘCZ WYŻNIAŃSKA – MUCZNE – LUTOWISKA – SMOLINIK – DUKLA – HACZÓW –

KORCZYNA – ODRZYKOŃ – BLIZNE – DOLINA RABIŃSKIEGO POTOKU – GÓRZANKA – REZERWAT
SINE WIRY – LESKO – POLAŃCZYK – ZALEW SOLIŃSKI - MYCZKOWCE – TARNICA*– RZESZÓW

PROGRAM RAMOWY 7 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników w godzinach rannych i wyjazd. Przejazd na zwiedzanie Tarnowa  - jednego z
najpiękniejszych przykładów renesansowego układu architektonicznego polskich miast. Spacer po
Starym Mieście. Zobaczymy ratusz, wspaniałe kamienice przy Rynku, monumentalne nagrobki w
Katedrze oraz ruiny zamku na Górze św. Marcina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Zagórza . Nawiedzimy Sanktuarium Matki Nowego Życia. W kościele w ołtarzu
głównym znajduję się łaskami słynący późnogotycki obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Przejdziemy plenerową galerią Bieszczadzkich artystów – Drogą Krzyżową Nowego Życia. Następnie
udamy się do ruin Klasztoru Karmelitów Bosych z wieżą widokową. Kolejno w czasie przejazdu
zatrzymamy się na tarasie widokowym Słonne. Udamy się do ruin Zamku Sobie ń. Historia zamku sięga
XIII w. Z zamku do dziś pozostało niewiele: wieża bramna z zachowaną średniowieczną kamieniarką
okien, a także ruiny domu mieszkalnego po drugiej stronie wzgórza. Stąd też można podziwiać
wspaniałą panoramę doliny Sanu oraz Leska i Bieszczadów. Teren wokół zamku objęty jest ochroną
rezerwatu „Góry Sobień”. Następnie przejazd do Cerkwi św. Paraskewii w Hołuczkowie.  Cerkiew
włączono do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Kolejną cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela
zobaczymy w Tyrawie Solnej . Od 1946 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Przejazd do
Sanoka. Zwiedzimy Muzeum Budownictwa Ludowego, prezentującego kulturę ludową pogranicza na
obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat. Kolejno udamy się na sanocki rynek. Czas
wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.



DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Cisne j. Spacer po wsi. Czas wolny. Następnie udamy się na spacer do
schroniska pod Rawkami z Przełęczy Wy żniańskiej . Przejście 20-30 minut drogą szutrową /szlakiem
zielonym do Schroniska pod Rawkami 930 m n.p.m. gdzie można zjeść naleśniki z jagodami, wypić
kawę z ekspresu lub piwo. Dla chętnych przejście na Połonin ę Caryńską 1297 m n.p.m. i zejście do
Brzegów Górnych. Kolejno udamy się do wsi Muczne.  Odwiedzimy Plenerowe Muzeum Wypału Węgla
Drzewnego. Zapoznamy się z metodami wypalania węgla drzewnego. Następnie zobaczymy drewniany
kościółek św. Huberta, najmłodszy kościół w Bieszczadach nawiązuje do tradycji łowieckich i leśnych.
Udamy się także na wieżę widokową, po pokonaniu 170 schodów wieży, turyści dochodzą na taras
widokowy skąd roztacza się krajobraz tej części Podkarpackiego. Następnie przejazd do Lutowisk,
gdzie wejdziemy na taras widokowy, rozpościera się z niego jedna z najładniejszych panoram
Bieszczadów Wysokich. Na koniec dnia zobaczymy Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku . Od
1974 r. filialny kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP parafii św. Stanisława Biskupa w
Lutowiskach. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Powrót na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Dukli – miasta, z którego pochodził św. Jan z Dukli, kanonizowany 9 czerwca
1997 roku, przez papieża Jana Pawła II. Nawiedzimy kościół i klasztor bernardynów z 1731 roku.
Obecny kościół pw. św. Jana z Dukli zbudowany został w latach 1761-1764, w bocznej kapliczce
znajduje się trumna Świętego, a na ścianach obrazy z Jego życia. Przejazd do Haczowa.  Zobaczymy
drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP, zbudowany pod koniec XIV w. Jest to największy drewniany
kościół gotycki w Europie i jednocześnie najstarszy kościół drewniany w Polsce. W 2003 r. został
wpisany na Listę UNESCO. Następnie udamy się do Korczyny . Zwiedzanie pijalni czekolady oraz
degustacja. Możliwość zakupu wyrobów z czekolady. Przejazd do Odrzykonia . Zobaczymy ruiny
zamku, który zbudowany został w XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Kolejno przejazd
do Bliznego . Zobaczymy, wpisany na Listę UNESCO, drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych
zbudowany przed 1470 r. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udamy się do Doliny Rabi ńskiego Potoku . Przejście ciekawą, dobrze wykonaną ścieżką
przyrodniczą. Zobaczymy  wody uzdrowiskowe z zawartością arsenu. Przejdziemy do Kamieniołomu na
punkt widokowy. Przejazd do Górzanki.  Zwiedzimy drewnianą świątynię – wyjątkowy skarb pogranicza
bojkowsko-łękowskiego. Największą osobliwością świątyni jest płaskorzeźbiony w drewnie ikonostas z
około 1760 roku. Przejazd do Polanki.  Spacer do rezerwatu Sine Wiry.  Przełom rzeki Wetliny to jedno z
najbardziej malowniczych miejsc w Bieszczadach. Trasa nie jest wymagająca, za to widoki zapierają
dech w piersiach. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do centrum Leska . Zwiedzanie miasta: zamek Kmitów na malowniczym wzgórzu
nad Sanem, kilkakrotnie przebudowywany, został przekształcony w romantyczny pałac z zachowanymi
elementami dawnej budowli obronnej, późnogotycki kościół Nawiedzenia NMP, synagoga, kirkut
żydowski.  Przejazd do Polańczyka.  Udamy się na punkt widokowy na cyplu nad Zalewem Solińskim u
stóp Bieszczad. Podziwiać będziemy cudną panoramę jeziora i okolicy. Udamy się na rejs statkiem po
Zalewie Soli ńskim .  Następnie przejazd do jednego z największych w Polsce ogrodów - Ogrodu
Biblijnego w Myczkowcach,  o powierzchni 80 arów.  Zobaczymy także Karpacki Entomozieleniec  -
jedyny w Polsce ogród z 50-ciokrotnie powiększonymi modelami owadów chronionych występujących w
polskich Karpatach. Będziemy mieli także okazję zwiedzić Park Miniatur Świątyń Centrum Kultury
Ekumenicznej – wyjątkowe miejsce  z 160 miniaturami cerkwi i kościołów Karpat polskich, słowackich i
ukraińskich. W trakcie pobytu w Myczkowcach - przerwa na kawę i ciasto w Kawiarni św. Franciszka.
Powrót na obiadokolację i nocleg.



Alternatywa:
Przejazd w okolice Wołosate. Wejście na szczyt, który reprezentuje Bieszczady w Koronie Gór Polski .
Tarnica jest wysoka na 1346 m. Najkrótsza trasa na nią wiedzie z Wołosatego i zajmuje około 2,5 h na
szczyt, plus powrót ok. 2 h. Czas wolny. Przejazd do centrum Leska.  Zwiedzanie miasta: zamek Kmitów
na malowniczym wzgórzu nad Sanem, kilkakrotnie przebudowywany, został przekształcony w
romantyczny pałac z zachowanymi elementami dawnej budowli obronnej, późnogotycki kościół
Nawiedzenia NMP, synagoga, kirkut żydowski.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Rzeszowa . Udamy się na Rynek Miejski z dziewiętnastowieczną zabudową,
zobaczymy m.in. ratusz, studnię. Ponadto zobaczymy secesyjne wille w alei pod Kasztanami,
rzeszowski zamek, Letni Pałac Lubomirskich, Staromiejską i Nowomiejską synagogę, Pomnik Czynu
Rewolucyjnego, Ogrody Bernardyńskie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.

TERMIN:   22 – 28.08.2021
CENA:  1560 zł

ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 6 noclegów w Domu Rekolekcyjnym ; pokoje 2-3 osobowe z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych oraz inne wydatki związane z
realizacją programu,
• opłatę na TFG i TFP

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• niezbędny dokument – dowód lub paszport
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych
rozporządzeń pod kątem COVID-19


