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Propozycja wycieczki nr: 145. Wygenerowano: 2019-08-25 o godzinie: 18-30
Informacje o wycieczce nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Bieszczady, Przemyśl, Krasiczyn
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena (zł/osobę) 795
Ilość dni: 5
Termin: do uzgodnienia

Bieszczady - magiczna kraina utkana złotem cerkiewnych Madonn, jesienną czerwienią buków, w której wciąż jeszcze
można odkryć dziewiczą i niemal nieskazitelną przyrodę.
Przemyśl - gród nad Sanem leżący na siedmiu wzgórzach. Polska stolica fajek i ludwisarstwa z przepięknymi
zabytkowymi kamienicami i urokliwymi uliczkami. Najstarsze miasto Kresów Wschodnich liczące ponad 1000 lat.
Krasiczyn - Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w
Europie. Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina.
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania.
Zakwaterowanie w Polańczyku.
Obiadokolacja.
Dzień II
Śniadanie (stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem.
Zwiedzimy min: Ośrodek Caritas Myczkowce (Ogród Biblijny - jeden z dwóch w Polsce), Centrum Kultury Ekumenicznej - miniatury (50
świątyń drewnianych z terenu Karpat), Zagórz - Klasztor oo.Karmelitów Bosych, przejście do klasztoru drogą krzyżową wykonaną przez
Bieszczadzkich artystów.Myczków - Muzeum Bojków - bogata kolekcja zbiorów związanych z dorobkiem kulturowym Bojków; Rusinów,
Ukraińców, a także Polaków i Żydów - dawnych mieszkańców Gminy Solina .Przejazd do Soliny.
Obiadokolacja.
Dzień III
Śniadanie( stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem.
Dalsze zwiedzanie Bieszczad.W tym dniu odbędziemy podróż Kolejką Wąskotorową na trasie Majdan - Przystup. (trasa 2,5 godz.)
Uroczysta kolacja przy muzyce DJ w Hotelu.
Dzień IV
Śniadanie (stół szwedzki)
Spotkanie z przewodnikiem.
Przejazd do Krasiczyna. Zwiedzanie zamku.
Przejazd do Przemyśla. Zwiedzanie Miasta.
Obiadokolacja
Dzień V
Śniadanie
Czas wolny przed wyjazdem w Polańczyku.
Wyjazd do miejsca zamieszkania.
Powrót do miejsca zamieszkania.
W programie wycieczki możemy uwzględnić wycieczkę w góry. Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec
zmianie( pogoda, rezerwacja atrakcji)

Cena będzie zawierać:
# transport autokarowy( WC,Klimatyzacja, kawa, herbata)
# opieka pilota, przewodnika
# nocleg, pokoje dwuosobowe
# wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja)
# opieka przewodnika regionalnego
# bilety wstępów do zwiedzanych obiektów
(Myczkowce, Muzeum Bojków ,bilety wstępów do zwiedzanych Cerkwi, Kolejka wąskotorowa, Zamek Krasiczyn)
# uroczysta kolacja z muzyką DJ
# ubezpieczenie
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# opłaty parkingowe
Kalkulacja 50 osób
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