
1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 7.30. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo-parkowego 
w £añcucie. Obiad. Opcjonalnie mo¿liwoœæ zwiedzania Muzeum Gorzelnictwa 
w £añcucie (po³¹czon¹ z degustacj¹ alkoholi). Przejazd do Le¿ajska i zwiedzanie 
Bazyliki Zwiastowania NMP ze s³ynnymi organami (opcjonalnie Muzeum Ziemi 
Le¿ajskiej). Przejazd w okolice Leska na nocleg, kolacja. 

2 dzieñ: 
Zwiedzanie Kamienia Leskiego - atrakcja geologiczna, spacer po dawnym 
kamienio³omie w Bóbrce, podziwianie panoramy z Zalewem Soliñskim 
i Myczkowskim, spacer po zaporze w Solinie, czas wolny. Rejs statkiem po Zalewie 
Soliñskim z Polañczyka. Kolacja, ognisko i nocleg w Ustrzykach Dolnych. 

3 dzieñ:
Wycieczka górska do wyboru: na Po³oninê Wetliñsk¹ / Po³oninê Caryñsk¹ / Tarnicê. 
Wizyta w Galerii Ryszarda "Burego" Denisiuka - zapoznanie ze sztuk¹ pisania 
ikon. Obiad w okolicy Cisnej. Zakoñczenie wycieczki w Krakowie w godzinach 
wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
1 nocleg w okolicach Leska, 
1 nocleg w okolicach Ustrzyk; 
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
op iekê p i lo ta ,  mie jscowego 
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (zespó³ 
pa³acowo-parkowy w £añcucie 19 
z³ ,  Muzeum Gorzelnictwa w 
£añcucie 15 z³, Le¿ajsk bazylika, co 
³aska - 2 z³, koncert organowy 150 z³, 
rejs statkiem 15 z³). 

20.05 - 22.05.2014
10.10 - 12.10.2014

430 z³ 

1 dzieñ: 
O godz. 7.00 wyjazd z Krakowa. Oko³o 14.00 spotkanie z przewodnikiem w Kroœnie. Spacer po 
rezerwacie przyrody "Prz¹dki" w Czarnorzekach. Zwiedzanie ruin zamku Kamieniec w 
Odrzykoniu, ruin klasztornych karmelitów bosych w Zagórzu, odwiedziny sanktuarium Matki 
Bo¿ej Bieszczadzkiej w Jasieniu. Obiadokolacja i nocleg w Ustrzykach Dolnych. 
2 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie cerkwi p.w. œw. Dymitra w Czarnej. Wycieczka górska: prze³êcz 
Wy¿na 872 m - Chatka Puchatka1228 m - Osadzki Wierch 1253 m - prze³êcz. M. Or³owicza 
1093 m - Stare Sio³o, czas przejœcia: 3 lub 5 godz. Czas wolny w Cisnej (mo¿liwoœæ 
zamówienia obiadu, np. zupa solianka). Sztuka pisania ikon i mo¿liwoœæ kupna "dusio³ków od 
szczêœcia wszelakiego". Wizyta w muzeum przyrodniczo - ³owieckim "Knieja" w 
Nowosió³kach. Kolacja przy muzyce, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd dyli¿ansami po bieszczadzkich bezdro¿ach: Smolnik - Mików - 
Duszatyn. Wycieczka górska do rezerwatu Zwiez³o z Jeziorkami Duszatyñskimi, czas 
przejœcia 3 godz. Klasztor sióstr nazaretanek w Komañczy z izb¹ pamiêci kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego. Tradycje ³emkowskie - stroje regionalne, krywulki, hafty i rzeczy codziennego 
u¿ytku. Obiadokolacja, ognisko i nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie. Rejs statkiem po Zalewie Soliñskim z Polañczyka (godz. 10.00). Spacer po 
koronie zapory wodnej w Solinie oraz czas wolny. Miniatury cerkwi i koœcio³ów w skali 1:25 
000 w Myczkowcach. Obiad. Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych (ok. 23.00). 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 3 noclegi 
w pokojach 2, 3 - osobowych
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; ognisko; opiekê pilota, 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: 
œwiadczeñ nie wymienionych w 
ofercie; biletów wstêpu ok. 30 z³ 
(zamek Kamieniec 4 z³, cerkiew 1 z³, 
wstêp do BdPN 6,80 z³, sztuka 
pisania ikon - wolne datki 2 z³, knieja 
6 z³, dyli¿anse 30 z³, klasztor w 
Komañczy - wolne datki 2 z³, rejs 15 
z³, miniatury 5 z³) 

19.06 - 22.06.2014

470 z³ 
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