
 

 

Bieszczady - aktywnie 
 5 DNI AUTOKAREM 

Termin dowolny/do uzgodnienia 
795 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki 
850 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki 
950 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki 
995 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki 

 

 
 
1. Dzień: 
Zbiórka w godzinach porannych. Przejazd do Rymanowa - w hucie szkła 
artystycznego poznamy mistrzów szklanego rzemiosła, śmiałkowie spróbują 
sztuki dmuchania szkła. Zwiedzanie Sanoka: wzgórze zamkowe, figura 
Dobrego Wojaka Szwejka, starówka i górę parkową. Z Sanoka wyruszymy do 
Zagórza, by tam poznać tajemnice ruin klasztoru na wzgórzu Marymont. Z 
wieży widokowej zobaczymy dolinę rzeki Osławy. Następnie przejedziemy do 
obiektu noclegowego, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
2. Dzień: 
Śniadanie, spływ Zielonym Pontonem wraz z instruktorami po Sanie. Na brzegu 
rzeki po spływie rozpalimy ognisko oraz usmażymy kiełbaski. Wracając 
zwiedzimy ruiny zamku Kmitów na wzgórzu Sobień oraz pomnik przyrody Leski 
Kamień. ARCHERY TAG czyli Łuczniczy Paintball – po powrocie do ośrodka 
czekać będzie na Was paintball łuczniczy – wyzwanie łucznika. Obiadokolacja, 
nocleg. 
 
3. Dzień: 
Śniadanie, gra terenowa: Każda z drużyn otrzyma odpowiednie wyposażenie: 
wykrywacz metalu, turystyczny GPS, zaszyfrowaną mapę, mp3, kompas, 
latarki UV oraz inne przedmioty. Trasa liczy sobie 5 km, podczas których 
musicie zdobyć także ważne informacje o historii regionu. Zwieńczeniem drogi 
będzie odnalezienie skrzynki zamkniętej na  kłódkę z szyfrem. Jeśli ją 
otworzycie pamiątki ze skrzyneczki są Wasze. Po grze chwilkę odpoczniemy, 
by rozegrać najbardziej szalony mecz… w kulach Bumper BALL. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu trasa tzw. Wielkiej Obwodnicy do Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego: m. in.  Połoniny – czyli łąki górskie – najcenniejszą część naszych 
gór. Spacer na jednej z najpiękniejszych tras Wołosate – Rozsypaniec – Halicz 
– Tarnica – Wołosate, obiadokolacja. Na koniec dnia wspaniała zabawa – 
BITWA KOLORÓW – niezapomniana walka na kolorowe proszki. Nocleg. 

 

 

 

 

 



 

 
5. Dzień: 
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do krain bieszczadzkich jezior. 
Czeka nas spacer do górskiego rezerwatu Koziniec, na końcu którego znajduje 
się kamieniołom w Bóbrce. Piękne miejsce widokowe, z którego widać dwa 
jeziora i Bieszczady Wysokie. Następnie pojedziemy do Soliny na najwyższą w 
Polsce zaporę wodną. Obiad. Przejazd pod Szkołę. 
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- Przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, wc, klimatyzacja), 
- zakwaterowanie w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami, 
(4 noclegi), 
- wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, obiad ostatniego dnia, 
- Opiekę instruktorów i przewodnika każdego dnia, 
- Realizację programu z wszystkimi biletami wstępów, 
- Spływ pontonowy, opieka instruktora, opieka ratownika, 
- Gra terenowa, 
- Bitwa na kolorowe proszki, 
- Paintball łuczniczy Archery Tag, 
- Turniej w kulach Bumper Ball, 
- Ubezpieczenie NNW + aktywności sportowe. 
 
Wydatki własne 
 

 

 
 
ZAPRASZAMY!!! 

 
 

 


