WYCIECZKA SZKOLNA

BIESZCZADY I OKOLICE
KOPALNIA W BOCHNI – SKANSEN W SANOKU – ZAMEK W ŁAŃCUCIE
– STARE MIASTO W RZESZOWIE – ZAPORA I REJS STATKIEM W SOLINIE
– WIELKA PĘTLA BIESZCZADZKA – WEJŚCIE NA POŁONINĘ WETLIŃSKĄ
– WEJŚCIE NA TARNICE – CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA W KROŚNIE

1 dzień
Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły i całodzienny przejazd autokarem
w Bieszczady. Po południu zwiedzanie z przewodnikiem kopalni soli w Bochni,
która od 2013 roku znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie najstarszych i najpiękniejszych zakątków kopalni z siecią komór
i korytarzy o unikatowych kształtach i budowie geologicznej. Jedną z atrakcji jest
przejazd podziemną kolejką oraz zjazd najdłuższą 140 metrową zjeżdżalnią, łączącą
dwa poziomy kopalni. Obiadokolacja w restauracji. Późno wieczorem przyjazd
w okolice Polańczyka, zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie
prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza. Następnie zwiedzanie
z przewodnikiem zamku w Łańcucie – jednej z najpiękniejszych rezydencji
arystokratycznych w Polsce, która słynie ze znakomitych wnętrz oraz kolekcji
pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu
angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze,
niegdyś ściśle związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Po południu
zwiedzanie z przewodnikiem Rzeszowa. Spacer po malowniczym Rynku z Ratuszem
i studnią z XV wieku oraz wizyta w „Rzeszowskich piwnicach” – unikatowym
kompleksie podziemnych piwnic i korytarzy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Soliny na zwiedzanie największej w Polsce zapory wodnej
na rzece San oraz rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. Następnie przejazd przez
najładniejsze krajobrazowo tereny Bieszczad Wielką Pętlę Bieszczadzką. Wejście na
Połoninę Wetlińską (1228 m. n.p.m.) do schroniska turystycznego Chatka Puchatka
oraz zwiedzanie Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach.
4 dzień
Po śniadaniu piesza wędrówka na najwyższy szczyt Bieszczad - Tarnicę
(1346 m. n.p.m.), z którego rozpościera się przepiękny widok na Połoninę Równą
i Ostrą Horę oraz najwyższy szczyt całych Bieszczad: ukraiński Pikuj (trasa
uzależniona od warunków pogodowych oraz możliwości grupy).
5 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Krosna. Wizyta w Centrum
Dziedzictwa Szkła, w którym zobaczymy widowiskowe prezentacje produkcji szkła.
Podczas pokazów na oczach widzów powstają przedmioty artystyczne i dekoracyjne.
Można także spróbować swoich sił i samodzielnie wydmuchać formę szklaną.
Program zwiedzania obejmuje także warsztaty obróbki i zdobienia szkła: warsztat
malowania na szkle, warsztat grawerowania, produkcja witraży oraz produkcja
szklanych figurek metodą palnikową. Około południa wyjazd w drogę powrotną.
W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny
we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu
w cenie 22 zł/os. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
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Cena obejmuje:
•

przejazd wygodnym autokarem,

•

opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,

•

opiekę pilota wycieczki na całej trasie,

•

usługi licencjonowanych przewodników,

•

4 noclegi w okolicach Polańczyka,

•

wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
800,865,960,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 110 zł/os.

Sugerowane bilety wstępów:
•

Kopalnia soli w Bochni…………………………………………………..…………..… cena: ok. 28 zł/os.

•

Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego ……………………..……………….… cena: ok. 12 zł/os.

•

Łańcut – Zamek ………………………………………………………………………... cena: ok. 20 zł/os.

•

Rzeszów – Podziemna Trasa Turystyczna ………………………………………….. cena: ok. 5 zł/os.

•

Solina – rejs po Jeziorze Solińskim …………………………………………………… cena: ok. 14 zł/os.

•

Bieszczadzki Park Narodowy – Połonina Wetlińska ……..…..………..…….…..... cena: ok. 3 zł/os.

•

Bieszczadzki Park Narodowy – Tarnica ……..…..……………………...…….…..... cena: ok. 4 zł/os.

•

Ustrzyki Dolne – Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego ……………..…. cena: ok. 5 zł/os.

•

Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła …………………………………………….….cena: ok. 16 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

Solina – zapora wodna (wnętrze)………………………………….…………..……… cena: ok. 10 zł/os.

•

Cerkiew w Smolniku (lista światowego dziedzictwa UNESCO)…………………. cena: ok. 2 zł/os.

•

Zamek w Krasiczynie …………………………………………….…………………… cena: ok. 12 zł/os.

•

Klasztor w Komańczy…………………………………………….…………………… wolne datki

•

przejazd Bieszczadzką Ciuchcią ………………………………...…………………… cena: ok. 22 zł/os.
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