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WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA „BIESZCZADY” 

(RAMOWY PROGRAM) 

 

Termin: 13-14 październik 2012 r. (sobota-niedziela)  
 
Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych 

krajoznawczo obiektów leżących na terenie Parku Krajobrazowego 

Pogórza Przemyskiego oraz poznanie walorów przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wyjazd nie ma 

charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji i jest imprezą non-profit. 

 

Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi:  

 200 zł od członka PTTK z aktualnie opłaconą składką 

 230 zł od pozostałych  

 

W cenie zawarte są:  

 przejazd autokarem  

 pilot-przewodnik na trasie, przewodnik bieszczadzki na przejście 

po Połoninie Wetlińskiej  

 nocleg w Hotelu Górskim PTTK w Ustrzykach Górnych 

 obiadokolacja w sobotę (13.10.) i śniadanie w niedzielę (14.10.)  

 parkingi, ubezpieczenie, bilet wstępu do BPN  

 okolicznościowy znaczek  

 punkty na odznakę „Turysta-Przyrodnik” i do Odznaki Krajoznawczej Polski  

 wieczór z muzyką 

 

Program 
  

13 października 2012 r. - Sobota 

 godz. 5
00

 – wyjazd sprzed SP w Żarnowie  

 godz. 11
00

 – przyjazd do Posady Rybotyckiej, zwiedzanie  

 godz. 11
30

 – wyjazd w stronę Kalwarii Pacławskiej, zwiedzanie  

 do godz. 15
00

 – przyjazd do Ustrzyk Górnych, po drodze zwiedzanie jednej z cerkiewek 

drewnianych, zakwaterowanie, zwiedzanie Ośrodka Turystyki Górskiej 

 godz. 18
00

 – obiadokolacja, wieczór z muzyką, nocleg  

 

14 października 2012 r. - Niedziela  

 godz. 8
00

 - śniadanie  

 godz. 8
45

 - wyjazd w stronę Przełęczy Wyżniańskiej  

 godz. 10
00

 – wejście na połoninę, wędrówka szlakiem turystycznym  

 godz. 13
30

 – wyjazd w stronę domu  

 ok. godz. 21
00

 – zakończenie wycieczki w Żarnowie 



GŁÓWNE CELE WYCIECZKI: 

 

Posada Rybotycka – wieś w dolinie Wiaru, w Parku Krajobrazowym 

Pogórza Przemyskiego. Murowana cerkiew obronna, najstarsza na 

terenie Polski (XIV w.). W 1966 r. odsłonięto polichromię z XVI w. 

  

Kalwaria Pacławska – wieś i ośrodek pątniczy w Parku 

Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego. Zespół klasztorny powstał 

w 1770-1775 z fundacji Szczepana Dwernickiego. W kościele 

p.w. Znalezienia Krzyża Świętego znajduje się obraz MB Pacławskiej, 

przywieziony z Kamieńca Podolskiego w 1679 r.  

 

Ustrzyki Górne – wieś nad potokiem Wołosate, przy obwodnicy 

bieszczadzkiej, ważny ośrodek turystyki górskiej, siedziba dyrekcji 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego  

 

Przełęcz Wyżniańska (825 m.n.p.m.) – położona między Połoniną 

Caryńską a Wielką Rawką, przebiega tędy obwodnica bieszczadzka. 

 

Wetlina – wieś założona 1580 na prawie wołoskim przez 

mieszkańców wsi Moczarne, po spaleniu jej przez Węgrów 

zamieszkała głównie przez Ukraińców. W 1947 ludność ukraińska 

wysiedlona w ramach akcji Wisła. 

 

Połonina Wetlińska – rozległy masyw górski ciągnący się od 

Przełęczy Mieczysława Orłowicza (1075 m n.p.m.) do wierzchołka 

1228 m.n.p.m., poniżej znajduje się małe schronisko PTTK. Wspaniałe 

widoki.  

 

Bieszczadzki Park Narodowy – utworzony w 1973 r., obecnie ma ok. 

28 tys. ha, w tym 3 tys. pod ścisłą ochroną. Obejmuje całe pasmo 

połonin od Smreka po Połoninę Bukowską, pasmo graniczne od Rabiej Skały po Przełęcz Użocką, doliny 

górnego Sanu, Wołosatego, Berehów Górnych. Jest to typowy fragment Karpat Wschodnich 

z oryginalną rzeźbą gór oraz bogatą szatą roślinną. W parku występuje ok. 700 gatunków roślin i 200 

gatunków kręgowców. Żyją tu m.in. żubry, bobry, orły przednie, -niedźwiedzie, wilki, łosie, jelenie, 

rysie, żbiki, orliki itp. Zwiedzać park można m.in. dzięki dużej ilości szlaków turystycznych, ścieżek 

dydaktycznych i szlaków turystyki konnej. 

 

 

Uwagi: 

 uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty 

 wpłata na organizację imprezy może być dokonana jednorazowo lub w dwu ratach (pierwsza do 

29 czerwca w wysokości co najmniej 100 zł., druga do 10 września) 

 program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom np. dotyczy to kolejności zwiedzanych 

obiektów 

 rezygnacja z wycieczki po dokonaniu wpłaty może spowodować utratę jej części zgodnie 

z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych  

 wycieczka nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą 

non-profit 

 w przypadku mniejszej niż 40 osób liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

ceny lub odwołania imprezy 

 

 

       Zapraszamy do udziału…  


