„Bezdrożami Krainy Wilka”
Oferta 4-dniowej autokarowej wycieczki krajoznawczej na trasie:

Krosno – Bieszczady – Sanok
Termin: 17-20

IX 2021 r. Cena: 999,- zł/os.(z VAT) – kalkul. dla 45 os.

Program wycieczki:
17 IX

18 IX

19 IX

20 IX

Zbiórka we Wrocławiu przy ul. Purkyniego o godz. 6:45. O godz. 7:00 wyjazd autokarem w kierunku Bieszczadów.
Możliwość dosiadania osób chętnych także w Katowicach i Krakowie. Około godz. 14:00 przyjazd do Krosna,
gdzie zwiedzanie ekspozycji Centrum Dziedzictwa Szkła. Następnie dojazd do pobliskiej Korczyny, gdzie zwiedzanie
wraz z degustacją tamtejszej Pijalni Czekolady założonej przez Mirosława Pelczara – mistrza polskich cukierników.
Po zwiedzaniu dalszy przejazd w głąb Bieszczadów do położonego w malowniczej dolinie rzeki Solinki, Bukowca koło
Polańczyka – zakwaterowanie w hotelu, o godz. 20:00 obiadokolacja; nocleg.
Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę po „Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej”. Przejazd wzdłuż południowych zatok
Zalewu Solińskiego w kierunku Bieszczadów Wysokich, przez malownicze górskie doliny i serpentyny. Po minięciu
Ustrzyk Górnych, przyjazd do Przełęczy Wyżnej. Stamtąd wejście piesze terenem Bieszczadzkiego Parku Narodowego
na Połoninę Wetlińską (1255 m n.p.m.), gdzie odpoczynek w schronisku górskim „Chatka Puchatka”. Po południu zejście
do Berehów i przejazd dolinami rzek Wetliny i Wetlinki u podnóża głównego grzbietu bieszczadzkiego do znanego
kurortu Cisna, gdzie postój i czas wolny. Dalsza trasa malowniczym przełomem rzeki Solinki do miejsca „Traperskiej
Wyprawy” – przejazd wozem konnym po leśnych bezdrożach do wysiedlonej wioski Łopienka, gdzie zwiedzanie
odbudowanej z ruin zabytkowej cerkwi oraz ognisko z poczęstunkiem i miejscową „niespodzianką”. Wieczorem powrót
do Bukowca, obiadokolacja w hotelu; nocleg.
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę przybliżającą historię budowy największego w Polsce sztucznego zbiornika wodnego –
Zalewu Solińskiego oraz dawnych wiosek które znalazły się na dnie zalewu. Po przyjeździe do Soliny i przejściu koroną
najwyższej w Polsce zapory wodnej, uczestnicy poczują prawdziwą przestrzeń podczas rejsu widokowego statkiem
po zalewie. Po rejsie czas wolny i dalszy przejazd do miejscowości Uherce, gdzie klimatyczna 1,5-godzinna wyprawa
drezynami rowerowymi na 12-kilometrowym odcinku toru nieczynnej Cesarsko-Galicyjskiej Drogi Żelaznej, która
półtora wieku temu połączyła Budapeszt z twierdzą w Przemyślu. Późnym popołudniem powrót do hotelu w Bukowcu;
o godz. 20:00 obiadokolacja bankietowa ze specjalnym menu, przy muzyce DJ do późnych godzin nocnych.
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i około godz. 9:00 wyjazd autokarem w drogę powrotną. Po drodze postój
w Sanoku, gdzie zwiedzanie największego w Polsce Skansenu Budownictwa Ludowego ze zrekonstruowanym rynkiem
galicyjskim i wieloma innymi zabytkami lokalnej architektury karpackiej. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Wrocławia,
gdzie planowany przyjazd około godz. 20:00 (możliwość wysiadania osób chętnych także w Krakowie lub Katowicach).

Świadczenia stanowiące koszt wycieczki:
• obsługa pilota z dobrą znajomością terenu Bieszczadów (bez przejazdu powrotnego do Wrocławia) • wynajem
koncesjonowanego autokaru (4 dni), w tym opłaty drogowe i parkingowe • 3 x nocleg w hotelu*** (pokoje 2-, 3-osobowe
z łazienkami, mini-SPA) •wyżywienie: 2 x obiadokolacja (I i II dzień), 3 x śniadanie-bufet (II-IV dzień), obiadokolacja bankietowa (III
dzień) • obsługa przewodnika w niektórych zwiedzanych obiektach •obsługa bankietu przez DJ •wszystkie wstępy, atrakcje i rejs
za łączną kwotę ok. 200,-zł/os. (ryczałt – wg programu) •koszty związane z rezerwacją ww. świadczeń • ubezpieczenie NNW
(Signal Iduna Polska).

Uwaga: Zalecamy uczestnikom zabranie strojów kąpielowych oraz obuwia i odzieży odpowiednich do turystyki górskiej, tj. na różne stany
pogodowe.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj.
Pomorskiego

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marek@marktur.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 724 350 850
e-mail: jarek@marktur.pl

