
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 29 kwiecień – 3 maj 2017
na pięciodniową wycieczkę krajoznawczą

w trakcie której poznawać będziemy wybrane atrakcje turystyczne (z Kanonu Krajoznawczego Polski)

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO i
MAGURSKI PARK NARODOWY

PROGRAM
29 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 600  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 
Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Brzesko, Ciężkowice, Gorlice, Folusz. Stąd wędrujemy 
ścieżką przyrodniczą do Wodospadu Magurskiego i wychodni skalnej „Diabli Kamień”. Długość trasy – 4 km. Stąd 
możliwość przejazdu autokarem do Świątkowej dla niezainteresowanych wędrówką pieszą przez MPN. Grupa 
piesza kontynuuje wędrówkę pieszą żółtym i zielonym szlakiem na Wątkową (846 m n.p.m.) i dalej do obelisku 
Jana Pawła II na Magurze (829 m n.p.m.). Stąd czerwonym szlakiem do przełęczy Majdan i dalej bez szlaku przez 
dawną wieś Świerzowa Ruska (obecnie niezamieszkana). Na trasie liczne ślady po dawnej społeczności 
łemkowskiej. Dojście do wsi Świątkowa Wielka. Czas przejścia łączny 5 h. Przejazd autokarem do wsi Kotań. Tu 
zwiedzanie drewnianej cerkwi i lapidarium. Przejazd do Krempnej, tu zwiedzamy cmentarz wojenny z I wojny św. 
i Ośrodek Edukacyjny z Muzeum Przyrodniczym przy dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego. Przejazd 
autokarem wzdłuż przełomu Wisłoki do Myscowej i dalej do m. Nowy Żmigród. Tu zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg w pensjonacie „Wichrowe Wzgórze”. 

3o kwietnia (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Dukli, zwiedzanie cmentarza wojennego, zespołu pałacowego z 
muzeum oraz Sanktuarium św. Jana z Dukli. Możliwość zakupu piwa w prywatnym browarze. Przejazd w okolice 
m. Czarnorzeki k. Krosna, przejście piesze przez fragment rezerwatu "Prządki". Przejazd do m. Podzamcze, zwiedzanie 
ruin zamku Kamieniec. Przejazd do M. Dąbrówki koło Łańcuta. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu 
Dymarka.

1 maja (poniedziałek) - śniadanie. Przejazd do Leżajska. Zwiedzanie zespołu klasztornego Bernardynów oraz 
muzeum Ziemi Leżajskiej. Możliwość zorganizowania degustacji piwa. Przejazd do zespołu pałacowo – parkowego
w Sieniawie, zwiedzanie. Przejazd do hotelu Dymarka. Tu obiadokolacja, nocleg.

2 maja (wtorek) - śniadanie. Przejazd do Jarosławia, tu zwiedzamy muzeum w  kamienicy Orsettich i 
przechodzimy podziemną trasą turystyczną. Przejazd do Przeworska, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego i 
muzeum. Na trasie możliwość zorganizowania zwiedzania winnicy i degustacji wina. Przejazd do hotelu Dymarka. Tu 
obiadokolacja, nocleg.

3 maja (środa) - śniadanie. Przejazd do Rzeszowa, zwiedzanie miasta w tym, Muzeum Okręgowe. Przejazd do 
Kolbuszowej, zwiedzanie skansenu.  Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000.

CENA;  395 zł - członkowie PTTK         385 zł - członkowie SKKT,         415  zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika/pilota na całej trasie wycieczki i 
przewodników muzealnych. Nocleg z HB w dn. 29/30.04 - w pensjonacie „Wichrowe Wzgórze” + trzy 
pozostałe noclegi (30.04/01.05 + 1/2/3.05) w hotelu Dymarka w Dąbrówkach koło Łańcuta.  Pokoje 2,3 os. z 
pełnym węzłem sanitarnym.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca. 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we 
wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla 
uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 25 zł, 
dla emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  Podane 
ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 
dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.

http://www.myslowice.pttk.pl/
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl

