
 

  
 

BIESZCZADY              
ŁAŃCUT 

KRASICZYN                    
I KALWARIA 
PACŁAWSKA 

- 4 dni 
 

TERMIN: 6 – 9.10.2022 
 

 zakwaterowanie                                        
w centrum Soliny 

 
Transport: autokar  

 
 

Wyjazd z Sulmierzyc, 
Odolanowa, Ostrowa i 

Ostrzeszowa    
 
 
 
Organizator: 
Biuro Podróży SYLVIA Sylwia Górna 
ul. Grabowska 82, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski   
tel. +48 501464810, e-mail: wycieczki@o2.pl 
www.podrozesylvia.pl, FB@podrozesylvia 
NIP:6222205935 
Konto: 53 1140 2004 0000 3902 7840 7786  
 

 

 

 

 

 
 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1. Czwartek, 6.10.2022 

Wyjazd z miejsca ustalonego z organizatorem we 

wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Łańcuta, 

zwiedzanie pałacu, następnie przejazd w Bieszczady. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 2. Piątek, 7.10.2022 
Śniadanie, przejazd do Sanoka, zwiedzanie największego 

w Polsce Skansenu Budownictwa Ludowego, dające 

możliwość poznania historii, architektury i etnografii tego 

najpiękniejszego zakątka Polski. Przejazd nad Solinę 

spacer po zaporze, rejs statkiem po Solinie, powrót do 

ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 3. Sobota, 8.10.2022 
Śniadanie. Obwodnica Bieszczadzka - przejazd do Majdan 

– głównej stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Przejazd 

kolejką, malowniczą i pełną wrażeń trasą Majdan- Balnica 

– Majdan. Następnie wędrówka górska na Małą Rawkę. Na 

trasie wędrówki wizyta w schronisku górskim (jeśli będzie 

czynne), Cisna – czas wolny w kultowym barze 

Siekierezada, powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 4. Niedziela, 9.10.2022 
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Krasiczyna – 

zwiedzanie zamku, jednego z piękniejszych polskich 

zamków doby renesansu, następnie przejazd do Kalwarii 

Pacławskiej - znanego na ziemiach wschodnich 

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, 

słynącego z Cudownego Obrazu Matki Bożej, 

sprowadzonego z franciszkańskiego kościoła w Kamieńcu 
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Podolskim w 1679 r. Po zwiedzaniu obiad i wyjazd w drogę powrotną do domu powrót w 

późnych godzinach wieczornych. Zakończenie świadczeń. 

 

Uwaga: Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie o której decyduje pilot                 

i przewodnik. 

 

Cena: 

Przy grupie min. 50 osób: 890 zł/osoba 
 

Świadczenia zawarte w cenie: 

• przejazd autokarem, 

• opieka pilota i usługi lokalnych przewodników, 

• 3 noclegi w pok. 2 i 3 osobowych w ośrodku wypoczynkowym w centrum Soliny, 

• wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje, 1 obiad w drodze powrotnej, 

•  ubezpieczenie NNW do 10.000 zł T.U. UNIQA, 

• składka na TFG i TFP. 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie: 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 140 zł/osoba. 

• wydatki natury osobistej. 

 

 

 


