
BIESZCZADY 4 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ 
Przyjazd do Polańczyka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg
 
2 DZIEŃ
BIESZCZADY CHALLENGE
ETAP 1
Bieszczady Challenge (gra terenowa)
• ORIENTERING- nauczymy się odnajdywania drogi w terenie przy 
pomocy kompasu oraz urządzenia GPS
• MAPY – przeprowadzimy ćwiczenia z posługiwania się mapą
• PRZEPRAWA przez górskie potoki
• STARA WIEŚ – celem naszej wyprawy jest opuszczona łemkowska 
wioska z ruinami cerkwi oraz pełnych tajemnic, starych piwnic, 
poznamy bogatą historię bieszczadzkiego regionu. Obiad.
ETAP 2
Spływ pontonami lub wyprawa wilczym tropem (ok. 2H) – 
samochodami terenowymi zabierzemy Was na bieszczadzkie 
bezdroża. Zobaczymy miejsca dostępne tylko nielicznym śmiałkom, 
którzy bez obaw zapuszczają się w dziewicze, pełne dzikiego zwierza 
ostępy. Poznamy technikę prowadzenia samochodu terenowego. 
Kolacja, nocleg

3 DZIEŃ
Każdy kto odwiedza Bieszczady powinien choć raz wyruszyć z 
przewodnikiem na pełen ciekawostek górski szlak. Piesza wyprawa 
w Wysokie Bieszczady to niezapomniana przygoda dla każdego, 
żądnego wrażeń a czeka nas piesza wędrówka na szczyt połoniny 
– Mała Rawka 1228 m.n.p.m., w samym sercu Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. Obiad. Po obiedzie wycieczka autokarowa z 
przewodnikiem dookoła Bieszczadów – poznacie najpiękniejsze 
miejsca ukryte pośród zielonych połonin. A wieczorem kolacja 
połączona z … OGNISKIEM. Spotkamy się w Dymnej Chacie przy 
wielkim, bieszczadzkim ognisku. Podczas pieczenia kiełbasek 
wspominać będziemy chwile spędzone na szlaku.
 
4 DZIEŃ
TAJEMNICE SOLINY
Zapora w Solinie jest największą zaporą wodną w 
Polsce. W programie wycieczki spacer koroną zapory.  
DODATKOWE ATRAKCJE:
•  SPA & WELLNESS – relaksu w strefie SPA – kryty basen, sauna, 
łaźnia parowa, jacuzzi cena: 15 zł/2h.
•  Paintball i Speedball (2h – 3h) Wyruszymy na leśną polanę, gdzie 
rozegramy paintballową bitwę według ciekawego scenariusza. 
cena: 40 zł/os. /pakiet startowy – marker, maska, odzież ochronna, 
100 kulek
•  Wycieczka na Węgry (12h – 14h) Celem wycieczki jest Miszkolc – 
kraina basenów termalnych. Odwiedzimy region Tokaju, poznamy 
kulturę tego ciekawego kraju. W wolnym czasie relaksować się 
będziemy w gorącej wodzie na basenie
•  Bieszquady – trialing czterokołowcem (15 min./os) Proponujemy 
naukę i jazdę sprawnościową czterokołowcami po specjalnie 
przygotowanym torze. cena: 25 zł / os.
•  Zorbing – zjazd ze zbocza góry we wnętrzu przeźroczystej kuli. 
cena: 25 zł /os.
•  Warsztaty garncarskie – nauka lepienia glinianych naczyń. cena: 
20.00 zł/1 os.

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• zakwaterowanie w pensjonacie (3 noce ), pokoje z 

łazienkami
• wyżywienie (3 x śniadanie, 2 x obiad, 3 x kolacja) 

UWAGA! W IV dniu zamiast obiadu pakowany lunch
• realizację programu i koszty wstępów
• opiekę przewodników oraz instruktorów
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
• podatek VAT

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

PENSJONAT POKOJE 
Z ŁAZIENKAMI

od 615 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


