RAMOWY PROGRAM
WYJAZDU INTEGRACYJNEGO
W BIESZCZADY
Z JEDNODNIOWYM WYJAZDEM DO LWOWA
TERMIN WYJAZDU: 16-23 września 2017 r.
(uwaga – konieczne ważne paszporty !!!)
Koszt wyjazdu: 450 zł
Osoby zakwalifikowane winny dokonać wpłaty:
 w kasie ŚIL (II piętro Domu Lekarza) lub
 przelewem na nr konta 43 1020 23 13 0000 3102 0020 0246 w terminie do 31 lipca br.
(w tytule przelewu podając imię i nazwisko oraz: wyjazd integracyjny w Bieszczady)
(+ ceny biletów do obiektów zwiedzanych: ok. 60 zł i ok. 50 -100 hrywien ukraińskich)
1.Dzień – 16.09.2017 - sobota
Zbiórka na parkingu przed Domem Lekarza w Katowicach o godz. 7.30.
Wyjazd około godz. 8.00
Przejazd do Sanoka – zwiedzanie Muzeum Historycznego z siedzibą na Zamku Królewskim
z bardzo ciekawą ekspozycją sztuki cerkiewnej i sakralnej oraz Galerią Zdzisława Beksińskiego.
Największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja prezentuje bogatą i różnorodną
twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych.
Spacer po Sanoku – rynek z zabudową z XVII i XVIII wieku.
Po południu przyjazd do Ośrodka Wczasowego w Solinie, zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe
z łazienkami).
Około 18.00 – obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
2. Dzień – 17.09.2017 – niedziela
śniadanie
Zwiedzanie Soliny: zapora w Solinie - Zalew Soliński to 500 000 000 m3 (pięćset milionów metrów
sześciennych) wody, które w ryzach trzymają „zielone wzgórza” oraz 2 000 000 ton betonu. Dziś
zbiornik powstały w sercu Bieszczad, to serce turystyczne całego regionu. Następnie rejs po
Jeziorze Solińskim statkiem wycieczkowym, z pokładu którego można podziwiać malownicze
krajobrazy Zalewu Solińskiego (2 godziny).
Popołudnie w Polańczyku Zdroju - popularnej miejscowości letniskowo – uzdrowiskowej
Bieszczad.
Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
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3. Dzień – 18.09.2017 – poniedziałek
śniadanie
Całodzienny pobyt wypoczynkowy nad Jeziorem Solińskim, nocleg.
4 Dzień - 19.09.2017 – wtorek
śniadanie
Przejazd do Polanki.
Bieszczadzka atrakcja – wyprawa wozami traperskimi w towarzystwie wodzireja z harmonią,
z antałkiem Rajskiej Miodówki (czas trwania wyprawy około 3,5 – 4 godzin). Przemierzymy
górskie trakty i strumienie, poszukamy również śladów łemkowskich wsi, starych cmentarzy oraz
cerkwi. Eskapadę zakończy ognisko na leśnej polanie z pieczeniem kiełbasek.
Około godz. 16.00 – w zależności od decyzji grupy – spacer po Bukowcu, cerkiew, cmentarz
lub powrót do ośrodka. Czas wolny w Solinie.
Około godz. 18.00 - obiadokolacja, nocleg.

5. Dzień – 20.09.2017 – środa
śniadanie
Przejazd do Komańczy. Przedstawione zostaną tradycje łemkowskie – stroje regionalne, hafty,
krywulki i żywy język (dialekt).
Zwiedzanie Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy i izby pamięci kard. S. Wyszyńskiego.
Przejazd do Cisnej.
Wizyta w pracowni ikon, krótka prelekcja o ikonach, „dusiołkach od szczęścia wszelakiego”
w Cisnej. Dusiołek to drewniana figurka wystrugana z kawałka sękatego drewna, czasami
z korzenia. Ponoć powstają tylko i wyłącznie w Bieszczadach i jak głoszą dołączone do figurek
informacje: „Każdy Dusiołek dba o ciepło ogniska domowego, wprowadza harmonię i spokój
w domostwie”.
Czas wolny w Cisnej (możliwość zamówienia posiłku np. pierogów olbrzymów, tradycyjnej zupy
borowikowej wg przepisu z 1650 r. lub pstrąga Boba z Brzozowego Lasu).
Przejazd Małą Pętlą Bieszczadzką: Wetlina – Ustrzyki Górne – Smolnik (cerkiew) – Lutowiska –
punkt widokowy - powrót do ośrodka.
Obiadokolacja około 17.00, nocleg.
6. Dzień 21.09.2017 – czwartek
wczesne śniadanie
Około godz. 6.00 – wyjazd do Lwowa (uwaga – konieczne paszporty !!!)
Zwiedzanie: dworzec kolejowy (wzorowany na dworcu wiedeńskim!), budynki Politechniki, dawny
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Uniwersytet Jana Kazimierza, biblioteka Ossolineum, Galeria Obrazów, lwowskie pałace, ulice:
Gródecka, Akademicka, Piekarska, Łyczakowska, pomnik króla Daniela (założyciela Lwowa).
Przejazd autokarem celem zwiedzenia Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich,
Czas wolny w centrum miasta, obiad.
Spacer po Starówce, obiekty zabytkowe do zwiedzania: Baszta Prochowa, Rynek m.in. z Czarną
Kamienicą i Kamienicą Sobieskich, Apteka (z lamą I. Łukasiewicza!), Katedra Ormiańska
(wnętrze), Kaplica Boimów, Katedra Łacińska (wnętrze), pomnik A. Mickiewicza, Hotel George,
cudowna figura Matki Bożej, Prospekt Swobody z pomnikiem Tarasa Szewczenki, Cerkiew
Przemienienia Pańskiego. Zwiedzanie wnętrza Teatru Opery i Baletu z kurtyną H. Siemiradzkiego,
salą lustrzaną i widownią dla 1000 osób!
Około godz. 17.30 - 18.00 – wyjazd ze Lwowa, około 23.00 – powrót do ośrodka turystycznego
na nocleg (w zależności od sytuacji na granicy).
UWAGA: obiadokolacja w trakcie powrotu w okolicach Przemyśla.

7. Dzień – 22.09.2017 – piątek
śniadanie
Całodzienny wypoczynek nad jeziorem solińskim, obiadokolacja, nocleg.
8. Dzień - 23.09.2017 – sobota
śniadanie
Wykwaterowanie z ośrodka.
Myczkowce – zapora – spacer po zaporze, Park Miniatur i ogród biblijny - na blisko hektarowej
powierzchni parkowej zgromadzono 140 makiet cerkwi greckokatolickich, prawosławnych oraz
kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy.
Wyjazd w kierunku Katowic.
W drodze powrotnej - postój w Tarnowie - Bazylika Katedralna, spacer po starówce, zwanej "perłą
polskiego renesansu". To jedenm z najpiękniejszych przykładów renesansowego układu
architektonicznego polskich miast. Rynek, wytyczony w chwili lokacji miasta w 1330 r., otaczają
kamienice, wzniesione w większości na przestrzeni XVI - XVIII w.
Około 20.00 – powrót do Katowic – pod Dom Lekarza

Cena wycieczki zawiera:
 7 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym – DW Halicz 1 (pokoje 2-osobowe z łazienkami
(ręczniki w łazienkach),
 7 śniadań i 7 obiadokolacji,
 opiekę pilota, przewodnika w wybrane dni wycieczki,
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 przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,
 realizację programu,
 wycieczkę wozami traperskimi, ognisko z pieczeniem kiełbasek, udziałem wodzireja
i modówką,
 obiad we Lwowie, realizację programu wyprawy do Lwowa z przewodnikiem,
 ubezpieczenie KL i NNW 30 000 EURO podczas wycieczki do Lwowa.
Cena nie zwiera kosztów:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (podane ceny są orientacyjne, obowiązujące w chwili
obecnej)
 Muzeum w Sanoku – 12 zł/osoba
 Zapora w Solinie – spacer po koronie bezpłatny (zwiedzanie wewnątrz – 17 zł/osoba)
 rejs widokowy po Jeziorze Solińskim – 17 zł/osoba
 pracownia ikon 3 zł/osoba
 Izba Regionalna w Komańczy – 3 zł/osoba
 Ogród biblijny – 5 zł/osoba
 Lwów - około 50 hrywien (około 20 zł)
Uwagi: Istnieje możliwość domówienia obiadów w następujące dni wyjazdu: 2, 3, 5, 7 i 8.
Każdy w kwocie 25 zł/osoba. Deklarację dokupienia obiadów należy składać podczas
potwierdzenia otrzymania kwalifikacji do wyjazdu.
Program jest programem ramowym, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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