Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Nad Soliną - 4 dni
Termin: 9 - 12.09.2021
Program:
Dzień 1
Wyjazd z Zakopanego o godz. 5:30, z Krakowa 7:30. Przyjazd do
Sanoka przed południem. Czas wolny, odpoczynek W ramach
czasu wolnego warto odwiedzić Zamek Królewski, którego
historia sięga czasów Piastowskich. W zamku znajduje się wiele
interesujących dzieł sztuki m.in. największy zbiór prac
Beksińskiego z wiernie odtworzoną pracownią (wstęp na
wystawy płatny dodatkowo, ok. 18 zł /os). Ponadto z dziedzińca
zamku i wieży roztacza się malowniczy widok na dolinę Sanu.
Można również pospacerować po pobliskim urokliwym Rynku.
Na Starówce odnajdziemy pięknie odrestaurowane kamienice,
klimatyczne uliczki, pomniki oraz widokowy taras. Następnie
wizyta w winnicy Dolina Sanu - położonej na malowniczym
stoku, to najbardziej wysunięta na południowy wschód uprawa
winorośli w Polsce. Po zapoznaniu się z procesem uprawy i zwiedzaniu piwniczki
degustacja oraz mały poczęstunek. Zatrzymamy się również przy ruinach Zamku
Sobień. Spacer na platformę widokową – jeden z najpiękniejszych widoków na dolinę
rzeki San. Na zakończenie: zapora na Sanie w Myczkowcach - przejście przez zaporę do
tzw. "Cudownego Źródełka”. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Następnie przejazd drezynami rowerowymi na
trasie: Uherce Mineralne – Stefkowa – Uherce Mineralne.
Drezyny rowerowe pozwalają przemierzać najpiękniejszą w
Polsce trasę kolejową, liczącą sobie ponad 140 lat. Przejazd
autokarem do Soliny. Spacer po koronie zapory, która jest
największą budowlą hydro - techniczną w Polsce. Zapora ma 82
metry wysokości i 664 metry długości. Spiętrza wody rzeki San i Solinka tworząc
największy w Polsce zbiornik wodny, poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna. Czas
wolny. Następnie odwiedzimy Uzdrowisko Polańczyk, spacer na punkt widokowy oraz
godzinny rejs statkiem spacerowym po Zalewie Solińskim tzw." Morzu Bieszczadzkim".
Czas wolny w Polańczyku ok. 2 godz. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Przejazd Dużą Obwodnicą Bieszczadzką na trasie: Hoczew, Cisna - stylowa
karczma "Łemkowyna". Następnie przejazd przez: Dołżycę, Kalnicę, Smerek - od tej
miejscowości zobaczymy już Bieszczadzkie Połoniny, Wetlinę, na Przełęcz nad Berechami,
oglądanie malowniczych widoków.
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Spacer do schroniska "Chatka Puchatka" (1228 m n.p.m.) ok. 2 godz. Czas na relaks na łonie natury, przy ładnej pogodzie
widoki są niesamowite, sesja zdjęciowa obowiązkowa! Przejazd
przez miejscowości: Ustrzyki Górne, Bereżki, Smolnik –
zwiedzanie drewnianej Cerkwi pw. Św. Michała Archanioła
(lista światowego dziedzictwa UNESCO), obecnie kościół
rzymskokatolicki z archaicznym stylem drewnianego
budownictwa, Lutowiska - postój na punkcie widokowym, piękna panorama na
Bieszczady Wysokie. Powrót Małą Obwodnicą Bieszczadzką. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Iwonicza – Zdroju,
spacer po deptaku z pięknie zachowaną oryginalną drewniana
architekturą z XIX w., unikat w skali Polski! Degustacja
tamtejszej wody mineralnej. Czas wolny. Następnie przejazd do
Krosna, które jest największym i najsłynniejszym producentem
szkła w Polsce. Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła –
interaktywne muzeum, ukazujące historię i proces powstawania
tego tworzywa. Możliwość zakupu szklanych pamiątek . Czas wolny na rynku.
Wyjazd w godzinach popołudniowych. Powrót do Krakowa ok. godz. 17:30, do
Zakopanego 19:30.

Cena: 830 zł przy grupie 30 os.
Cena zawiera:
 Transport autokarem;
 Opłaty drogowe i parkingowe;
 Zakwaterowanie: 3 x nocleg (hotel/pensjonat **/***);
 Wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja;
 Opiekę pilota;
 Obowiązkową składkę na TFG i TFP;
 Ubezpieczenie NNW.
Dodatkowo płatne:
 Bilety wstępów, rejs statkiem, degustacja wina, drezyny, usługi lokalnych
przewodników: ok. 135 zł / os.
 Dopłata do pokoju 1 os. 100 zł
Dodatkowo informacje:
√ Możliwość skorzystania z bonu turystycznego 500 plus na dziecko.
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