
PTTK O / Mysłowice serdecznie zaprasza miłośników turystyki górskiej i krajoznawstwa 

na czterodniową wycieczkę w terminie 30 kwiecień – 03 maj 2011 

BIESZCZADY i BESKID NISKI 
PROGRAM 

I – dzień 30 kwiecień (sobota) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 600 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Kraków, 
Brzesko, Nowy Sącz, Grybów. Tu podział na dwie grupy; pierwsza-przejazd busem do m. Izby, stąd 
wędrówka piesza na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, Lackową (997m – czas przejścia 2,5 godz), powrót 
busem do Gorlic - spotkanie z grupą drugą. Opłata za bus we własnym zakresie grupy. Grupa druga; 
zwiedzanie browaru w Grybowie, w Gorlicach, zwiedzanie cmentarza z i wojny św. i muzeum. Spotkanie 
z grupą drugą, przejazd do Binarowej, zwiedzanie jednego z najcenniejszych kościołów drewn. świata 
(UNESCO). Przejazd do Krosna, zwiedzanie muzeum, kościoła Franciszkanów. W Odrzykoniu zwiedzimy 
zamek i rez. przyrody „Prządki”. W Haczowej zwiedzanie kościoła, który jest największym gotyckim 
drewnianym kościołem w Europie i jednocześnie najstarszym kościołem drewnianym konstrukcji zrębowej 
w Polsce. Przejazd do Sanoka, tu zwiedzanie winiarni na położonej na Karpackim Szlaku Wina + degustacja 
win z winnic Karpackiego Szlaku Wina. Przejazd do Ustrzyk Dolnych, zakwaterowanie i obiadokolacja 
w pensjonacie Viking. Pokoje 2, 3, 4 os. Z łazienkami. 

II – dzień 1maj (niedziela) – śniadanie. Możliwość udziału we mszy św. w sanktuarium MB Bieszczadzkiej, 
położonym obok pensjonatu Viking. Przejazd autokarem na trasie – Ustrzyki Dolne, Czarna Górna, Chrewt, 
Terka, Cisna, Majdan. Stąd – pierwsza grupa - przejazd słynną Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową 
w kierunku Przysłopu. Druga grupa przejazd autokarem do Kalnicy, stąd przejście piesze do schroniska PTTK 
Jaworzec, czas przejścia 25 min. Powrót do autokaru, spotkanie z grupą pierwszą. Zainteresowani mogą 
przejść pieszo do Połoniny Wetlińskiej i zejść do Przełęczy nad Brzegami. Przejazd autokarem do 
Wołosatego, skąd rozpoczynamy wędrówkę na Tarnicę (1346m), najwyższy szczyt Bieszczad. Istnieje 
możliwość dla niezainteresowanych wędrówką na Tarnicę, zorganizowania zwiedzania Ośrodka Hodowli 
Zachowawczej Koni Huculskich oraz przejażdżki bryczką (20 zł/os) z Wołosatego do Przeł. Beskid nad 
granicę polsko – ukraińską. Spotkanie obu grup w Ustrzykach Górnych, zwiedzanie Muzeum Turystyki 
Górskiej PTTK. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

III – dzień 2 maj (poniedziałek) – śniadanie. Wycieczka nad jeziora bieszczadzkie. Przejazd do Soliny, 
zwiedzanie największej w Polsce hydroelektrowni. Spacer po koronie zapory Jez. Solińskiego. Przejazd do 
Myczkowiec, zwiedzanie zapory Jez. Myczkowskiego oraz Parku Miniatur (cerkwie bojkowskie 
i łemkowskie) oraz Ogrodu Biblijnego. Przejazd autokarem do Ustrzyk Dolnych, tu zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obiadokolacja, przejazd autokarem do Bandrowa 
Narodowego. Jest to wieś położona „ na końcu świata” i największe skupisko w Bieszczadach zachowanej 
starej zabudowy. Tu w Domu Bieszczadzkim dla naszych turystów BOJKOWSKI WIECZÓR, impreza 
z udziałem zespołu folklorystycznego, degustacja potraw i nalewek bojkowskich, możliwość zakupu 
rękodzieła. Powrót autokarem do pensjonatu Viking. Nocleg. 

IV – dzień 3 maj (wtorek) – śniadanie. Wykwaterowanie, Przejazd autokarem do m. Czerteź, tu zwiedzanie 
kościoła drewn. z XV w. Wyjazd autokarem do m Blizne. Tu zwiedzanie kościoła drewn. z XV w.(UNESCO). 
Przejazd do Łańcuta, tu zwiedzanie muzeum gorzelnictwa połączone z degustacją. Powrót autokarem do 
Mysłowic, w drodze powrotnej postój w zajeździe na posiłek. planowany przyjazd na godz. 21:00.  
 

CENA:  295 zł – członkowie PTTK;  280 zł – SKKT;  310 zł – niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, opieka pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, 3 noclegi z HB, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE; opłaty za zwiedzane miejsca, pozostałe wyżywienie. 

 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.  Tel/faks (032) 222 56 06. 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT 
i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł. Nowo wstępujących obowiązuje 
wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej. 


