WYCIECZKA
WYCIECZKA
W
DO PARYŻA
BIESZCZADY
6 dni
Dzień 1 :
- zbiórka i wyjazd autokaru w Bieszczady, w godzinach rannych
- przyjazd do Polańczyka, zakwaterowanie
- spotkanie z przewodnikiem :
TAJEMNICE SOLINY – jeżeli ciekawi Was historia budowy największej w Polsce zapory w
Solinie oraz tajemnice zalanych wsi leżących dziś na dnie jeziora, historie których nie
przeczytacie w przewodnikach, wyrusz z nami na szlak…
W PROGRAMIE:
Spacer koroną największej w Polsce zapory w Solinie
Rejs statkiem
-powrót do OW, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2:
- śniadanie,
- program według wybranego wariantu:
Wariant I- TAJEMNICE STAREGO ŁEMKA
ETAP I Zapraszamy na imprezę pełną przygód i atrakcji, z mapą i zapiskami „Starego Łemka”
wyruszycie szlakiem w 2 grupach wprost do opuszczonej łemkowskiej wsi - Bereżnicy Niżnej. Na
mapie będziecie mieli odznaczone wszystkie osobliwości starego lasu, teren ten styka się z 2
rezerwatami, wędrując szlakiem możecie zaobserwować wiele przyrodniczych osobliwości.
ORIENTERING nauczymy się odnajdywania drogi w terenie przy pomocy kompasu oraz urządzenia
GPS,
PRZEPRAWA przez górskie potoki - drużyny będą musiały zbudować z kamieni przeprawę by suchą
stopą przejść na drugi brzeg potoku,
STARA WIES - celem naszej wyprawy jest opuszczona łemkowska wioska z ruinami cerkwi oraz
pełnych tajemnic, starych piwnic, poznamy bogatą historię bieszczadzkiego regionu
Wariant II- SZKOLENIE BIESZCZADNIKA
ETAP 1- SZKOLENIE BIESZCZADNIKA
Zabawimy się w bieszczadzkich traperów – odkrywców dzikich terenów. Na leśnej polanie
będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: przeciąganie liny, łucznictwo, rzut siekierą, bieg
w workach oraz widowiskowy bieg w nartach. Każdy z uczestników zabawy otrzyma kartę, w której
będzie zapisywać zdobyte punkty. Na zakończenie każdy otrzyma pamiątkowy certyfikat
potwierdzający zdobycie bieszczadzkich sprawności. Specjalnie dla Was – nowość – PRZEJAŻDŻKI
SEGWAYEM !
ETAP 2- TECHNIKI LINOWE
Konkurencje linowe realizowane są przy pomocy sprzętu alpinistycznego na bezpiecznej
wysokości. W programie zabawa na ściance wspinaczkowej oraz budowanie wieży ze skrzynek.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, przy wykorzystaniu atestowanego
sprzętu alpinistycznego. Ponadto zorganizujemy bieg na dmuchanym torze Bungiee RUN.

- obiadokolacja, nocleg
Dzień 3 :
- śniadanie, wykwaterowanie,
- odprawa – rozpoczęcie imprezy: NA BIESZCZADZKICH POŁONINACH WYPRAWA W
WYSOKIE BIESZCZADY -razem z przewodnikiem wyruszymy na pełen ciekawostek górski
szlak. Piesza wyprawa w Wysokie Bieszczady to niezapomniana przygoda dla każdego,
rządnego wrażeń młodego turysty. Czeka nas piesza wędrówka na szczyt Połoniny
Wetlińskiej 1228 m n.p.m., w samym sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Wędrując połoninami zobaczycie piękne krajobrazy. Po zejściu z gór ochłodzimy się
mocząc nogi w górskim potoku.
W PROGRAMIE;
Przejazd krajoznawczą trasą Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej
Piesza wycieczka z przewodnikiem na Połoninę Wetlińską – Bieszczadzki Park
Narodowy, stopień trudności i długość trasy dostosujemy do możliwości każdej
grupy – proponujemy jednak wędrówkę z Przełęczy Wyżnej do Chatki Puchatka
1228 m n.p.m., następnie przez Przełęcz Orłowicza do Wetliny, w sumie ok. 4 h
Powrót trasą Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej wokół Jeziora Solińskiego
- wyjazd w drogę powrotną
- powrót do Białej Podlaskiej

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
- przejazd komfortowym autokarem,
- opłaty parkingowe,
- 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje
w Ośrodku Wypoczynkowym,
- usługę przewodnika podczas tras
zwiedzania,
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie NNW na sumę 3000zł,
- bilety wstępu i na rejs statkiem

