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Bieszczady – niezwykła kraina. 
(wycieczka jednodniowa) 

20 Sierpień 2022 r. 
 

        Zapraszamy na wycieczkę dzięki której zrozumiesz, dlaczego Bieszczady są takim fenomenem. 

Z ust naszego przewodnika dowiesz się o Bieszczadach niemal wszystkiego – począwszy od historii po 

ciekawostki i anegdoty związane z zwiedzanymi miejscami oraz zwyczajami ludzi gór, których dziś w 

Bieszczadach już nie ma!  Zobaczysz wnętrze kultowej bieszczadzkiej cerkwi, niezwykłe widoki Doliny 

Łopienki i poczujesz czar Jeziora Solińskiego oraz nowo otwartej atrakcji Kolejki Gondolowej nad Soliną. 

Na koniec pełnego wrażeń dnia możliwość degustacji wina w winnicy oferującej oryginalne węgierskie 

wina.  

 

Ramowy program zwiedzania 

Wyjazd z Gorlic o godz. 7.00, przejazd do Komańczy – spotkanie z lokalnym przewodnikiem a następnie: 

 

 Zwiedzanie Izby Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która mieści się 

w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Kardynał przybywał tu na 

internowaniu w latach 1955-1956.  

 Przejazd do Cisnej – zwiedzanie Pracowni Ikon J. Denisiuk gdzie o ikonach 

i nie tylko opowie nam Ryszard Denisiuk – legenda Bieszczad, człowiek 

który spędził w Bieszczadach wiele lat. Jego opowieści potrafia zaczarowac i zmusić do refleksji. 

 Przejazd w okolice Doliny Łopienki a następnie spacer z przewodnikiem (ok.1 godz. w obie strony) 

podczas którego poznamy historię tego kultowego miejsca i ciekawostki z nim związane. Dolina 

Łopienki to wyjądkowe miejsce na mapie Bieszczad gdzie znajdują się pozostałości po dawnej wsi, 

w której miała się ukazać Matka Boża pod postacią ikony. Znajduje się tu jedyna w Bieszczadach 

cerkiew z „nieobrobionego” kamienia a w niej kopia Cudownej Ikony. 

 Przejazd nad zaporę w Solinie – wyjazd 

najnowszą atrakcją  - kolejką gondolową nad Jeziorem 

Solińskim, podczas którego możemy podziwiać 

przepiękną panoramę jeziora i otaczających go 

wzgórz. Po wyjeździe na stację górną kolejki wyjście na 

wieżę widokową a następnie po powrocie na stację 

dolną czas wolny na zakup pamiątek, posiłek własny oraz spacer po zaporze. 

 Przejazd do Zagórza do Winnicy Jarosza. Degustacja 5 rodzajów 

oryginalnych węgierskich win - wyprodukowanych na Węgrzech, 

które dojrzewały w lokalnych piwniczkach nabierając   

niepowtarzalnego smaku i aromatu. 

Możliwość zakupu wina węgierskiego po bardzo atrakcyjnych 

cenach. 

 

             Wyjazd w drogę powrotną do Gorlic, przyjazd na miejsce w godzinach nocnych. 
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Cena 145,00 zł /os zawiera: 

 Transport klimatyzowanym autokarem; 

 Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

 Bilety na kolejkę gondolową nad Jeziorem Solińskim oraz wieżę widokową; 

 Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI);                     

 Zestaw słuchawkowy Tour Guide – GRATIS!!! 
 
                                                                            
 

Kwota 55,00 zł/os (płatna u opiekuna grupy) zawiera: 
 

 Usługę przewodnika lokalnego po Bieszczadach; 

 Opłatę za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

 Degustacja 5 rodzajów węgierskich win w Winnicy w Zagórzu (degustacja odbędzie się w 
przypadku zgłoszenia się min. 20 osób); 

 Opłatę za zwiedzanie pracowni Ikon w Cisnej. 
 

W przypadku osób niezainteresowania degustacją wina lub w przypadku osób 
niepełnoletnich cena 35,00 zł/osoba. 

 
Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od organizatora. 

 

Uwaga!!!! 
Wycieczka nie w pełni dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 
 
*Izba Pamięci Kardynała Wyszyńskiego znajduje się na pierwszym piętrze – budynek niedostosowany dla 
osób poruszających się na wózkach. 
*spacer w Dolinie Łopienki po drodze gruntowej/żwirowej z przejściami po mostkach – nie jest 
dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 
Pozostałe obiekty na trasie wycieczki dostosowane lub możliwe do pokonania z pomocą asystenta: 
*Pracownia Ikon (jeden stopień) 
*Kolejka Gondolowa nad Soliną – w pełni dostosowana dla osób na wózkach 
*Winnica Zagórz (2 stopnie) 
 
 


