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ŁAŃCUT – SANOK – SOLINA – DUŻA PĘTLA BIESZCZADZKA – MAJDAN – KOMAŃCZA – DUKLA –– 
KROSNO – RYMANÓW – IWONICZ-ZDRÓJ – MYCZKOWCE – RÓWNIA – CZARNA GÓRA – POLAŃCZYK – 

PRZEMYŚL - RZESZÓW  
 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI  
 
 

DZIEŃ 1 – 05.09 (sobota) 
Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Łańcuta – jednej z najwspanialszych i 
najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Obejrzymy zespół pałacowo-parkowy, zwiedzimy wnętrza 
pałacowe – zobaczymy liczne zbiory dzieł sztuki, eksponaty dotyczące historii miasta i regionu oraz zbiory sztuki 
cerkiewnej, powozownię z kolekcją pojazdów konnych i storczykarnię. Wokół pałacu zachował się rozległy, przepięknie 
utrzymany park pełen rzeźb, fontann i licznych alejek spacerowych ocienionych starodrzewem.  Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 2 – 06.09 (niedziela) 
Śniadanie. Udamy się do Sanoka. Udamy się do Muzeum Historycznego – zobaczymy jedną z najpiękniejszych kolekcji 
sztuki cerkiewnej w Polsce, która gromadzi w swoich zbiorach ponad 1200 eksponatów. Spacer po mieście, zobaczymy: 
zamek królewski Kazimierza Wielkiego, który w wyniku przebudowy otrzymał renesansowy charakter, kościół 
Franciszkanów, rynek z ratuszem, figurę wojaka Szwejka, park miejski. Z kolei udamy się do parku etnograficznego, 
znajdującego się na obszarze 38 ha - największego tego typu parku pod względem liczby obiektów w Polsce. 
Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie Muzeum zgromadzono ponad 100 
obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku. Przejazd do Soliny – spacer po zaporze. Następnie 
rejs statkiem, podczas którego będziemy mogli podziwiać malownicze krajobrazy Zalewu Solińskiego. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 3 – 07.09 (poniedziałek) 
Śniadanie. Przejazd Dużą Pętlą Bieszczadzką. Udamy się na spacer do Schroniska pod Rawkami – czas wolny, 
możliwość zamówienia posiłku. Dla chętnych spacer z przewodnikiem na Małą Rawkę (1267 m n.p.m.). Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 4 – 08.09 (wtorek) 
Śniadanie. Przejazd do Majdanu, gdzie znajduje się stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, będącej najwyżej położoną 
linią wąskotorową w Polsce. Przejazd kolejką na trasie Majdan-Balnica-Majdan. Przejazd do Komańczy – znajduje się 
tutaj klasztor Nazaretanek, który był miejscem internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego od 27.10.1955 do 
26.10.1956. W tym miejscu Prymas Polski napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego 1955-1956. Zobaczymy 



 

 

pokój, w którym mieszkał kardynał. Nawiedzimy ponadto: greckokatolicką cerkiew parafialną Opieki Matki Bożej oraz 
kościół rzymskokatolicki pw. św. Józefa zbudowany w 1927 r. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 5 – 09.09 (środa) 
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 Krosna. Spacer po starym mieście: rynek, Dom Wójtowski, renesansowy ratusz, fontanna, mury 
obronne. Zobaczymy XVII-wieczną Bazylikę farną św. Trójcy oraz najstarszą krośnieńską świątynię – gotycki kościół 
Ojców Franciszkanów. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Murkowej, koronowany w 2010 roku przez 
ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz ks. abpa Józefa Michalika. Z kolei udamy się na zwiedzanie Huty Szkła Artystycznego 
„Sabina” w Rymanowie. Przejazd do uzdrowiska Iwonicz-Zdrój – czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 6 – 10.09 (czwartek) 
Śniadanie. Przejazd do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach. Zobaczymy "Karpacki 
entomo-zieleniec" oraz Ogród Biblijny. Udamy się również do Centrum Kultury Ekumenicznej – parku z miniaturami cerkwi 
i kościołów. Przerwa na kawę. Z kolei zobaczymy film przyrodniczy w Centrum Promocji Natura 2000 i zwiedzimy salę 
przyrodniczą. Następnie przejazd do Równi i Czarnej Góry, gdzie zobaczymy piękne cerkwie. Udamy się na punkt 
widokowy w Polańczyku – czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 7 – 11.09 (piątek) 
Śniadanie. Przejazd do Przemyśla. Nawiedzenie Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 
św. Jana Chrzciciela wzniesionej na przełomie XV w. W prezbiterium znajduje się potężny barokowy Wielki Ołtarz. Obok 
katedry stoi późnobarokowa wieża-dzwonnica o wysokości ok. 70 m. Następnie zobaczymy zamek przemyski wzniesiony 
ok. 1340 r., na którego dziedzińcu odkryto fundamenty romańskiej rotundy z apsydą i palatium z czasów Bolesława 
Chrobrego, mury obronne, zabudowa rynku. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 8 – 12.09 (sobota) 
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: 05-12.09.2020 
CENA:     1550 zł 

 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 7 noclegów w pensjonatach, domach pielgrzyma lub hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami 
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł 
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe 
UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• niezbędny dokument – dowód osobisty lub paszport 
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod 
kątem COVID-19 

 
 


