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LESKO -„Brama Bieszczad”
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 08.07.2021 – 17.07.2021r.
Lesko to miasto w województwie podkarpackim, położone malowniczo na prawym brzegu Sanu, na pograniczu
Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, między Soliną i Sanokiem. Dlatego Lesko nazywane bywa
"Bramą Bieszczad".
1. Zakwaterowanie w Zamku Lesko, zabytkowym budynku, w którym obecnie mieści się ośrodek
wypoczynkowy. Zamek położony jest na ogrodzonej działce o powierzchni 2 ha w centrum miasta,
w sąsiedztwie parku. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienką. Na terenie obiektu znajduję się boisko do siatkówki,
pokój gier z tarczą do gry w rzutki, stołem bilardowym i stołem do ping ponga. Do naszej dyspozycji jest ogród
z odkrytym basenem, przestronny kompleks tarasowy i Wi-fi w
pomieszczeniach ogólnodostępnych.
2. Wyżywienie trzy posiłki dziennie + podwieczorek: śniadania
i kolacje bufetowe – „jesz ile chcesz”, obiady serwowane (zupa,
danie główne, deser i napój). Na wycieczki i drogę powrotną
prowiant i napoje.
3. Pełna obsługa autokarowa – dojazd na miejsce kolonii,
wycieczki, powrót.
4. Fachowa kadra wychowawczo-opiekuńcza, pielęgniarka.
5.Program kolonii:
Dzień 1 Wyjazd z miejsca zbiórki, przyjazd na miejsce, kolacja na
ciepło, zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne.
Dzień 2 - 9
 Spływ Doliną Sanu – spływ odbywa się pontonami
raftingowymi, które są wytrzymałymi konstrukcjami, bez
możliwości ich wywrócenia i wpadnięcia do wody. Spływ
odbywa się na trasie Sanok-Liszna.
To jeden z najładniejszych krajobrazowo oraz
najbezpieczniejszych odcinków. Głębokość Sanu na
większości trasy to 30-40 cm. O bezpieczeństwo
uczestników obok opiekunów dba ratownik i instruktorzy.
 Przejażdżka kolejką wąskotorową zwaną „Bieszczadzką
Ciuchcią”.
 Sanok: zwiedzanie Starego Miasta: zamek, ratusz, kościół
Farny, Ławeczka Wojaka Szwejka. Wizyta w Skansenie –
Muzeum Budownictwa Ludowego
 Lesko zwane bramą Bieszczad: zamek, synagoga, kirkut
(największy cmentarz żydowski w Bieszczadach), ratusz
i kamieniczki; Kamień Leski
 Polańczyk, spacer po uzdrowisku
- Zapora wodna w Myczkowcach

Muzeum Regionalne Kultury Bojków w Myczkowie
Centrum Kultury Ekumenicznej Myczkowcach- na
10 wzgórzach znajduje się 140 makiet najstarszych
drewnianych kościołów, cerkwi prawosławnych,
greckokatolickich, z terenów południowowschodniej
Polski, Słowacji i Ukrainy
 Solina, największa w Polsce zapora, do której prowadzi
alejka nazywana „Bieszczadzkimi Krupówkami”
 Całodniowa wycieczka autokarowa Dużą Pętlą
Bieszczadzką: Hoczew, Baligród, Cisną, Wetlinę,
Lutowiska, Ustrzyki Dolne i Górne oraz Uherce Mineralne.
Trasa Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej prowadzi przez
najwyższe i najpiękniejsze partie Bieszczadów. Widoki są
wspaniałe, a w mijanych miejscowościach znajduję się wiele
legendarnych bieszczadzkich miejsc.
 Wędrówki piesze z przewodnikiem: wejście na Połoninę
Wetlińską do schroniska PPTK Chatka Puchatka i z
powrotem.
 Zagórz - RUINY KLASZTORU KARMELITÓW
BOSYCH , monumentalne ruiny XVIII w.
późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców
Karmelitów Bosych w Zagórzu. Jeden z nielicznych
zachowanych klasztorów warownych w Polsce.
 Zajęcia rekreacyjno-sportowe (strzelanie z łuku, rugby,
palant)
 Karaoke: Wy, wybieracie, co śpiewacie;
 Turnieje, quizy i zabawy integracyjne, konkursy (plastyczny „Bieszczady w barwach”, najśmieszniejsze
przebranie)
 Bitwa wodna/balonowa , dyskoteki, noc filmożerców
Dzień 10 Pakowanie walizek do autokaru, śniadanie, rozdanie prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.
-

Program realizowany zgodnie z wytycznymi dla wyjazdów kolonijnych w związku z Covid 19.
6. Uwaga
Wypełnioną kartę uczestnika kolonii (z numerem PESEL) należy przesłać na adres biura do 14 dni przed
planowanym wyjazdem bądź dostarczyć osobiście.
7. Cena: 1750,00 zł /os.
Cena zawiera całkowity koszt podanej oferty, wyżywienie, noclegi, opłaty przewodników miejscowych
i pilota, przejazd autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie NNW, pozostałe bilety wstępu wg programu,
podatek VAT, Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 300zł (równoznaczna z rezerwacją)
Opłata za turnus do 30 dni przed jego rozpoczęciem – możliwość wpłat w ratach.
ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334 Realizujemy Bon Turystyczny
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID 19!!!
Sytuacja związana z koronawirusem zmienia się bardzo dynamicznie i na ten moment nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, co będzie działo się za kilka miesięcy. Monitorujemy jednak na bieżąco komunikaty rządu czy
Światowej Organizacji Zdrowia i na bieżąco będziemy reagowali na wszelkie zmiany.
Gorąco wierzymy, że uda się opanować sytuację na tyle, by można było bezpiecznie zrealizować jak
największą cześć programu.
W przypadku, gdy zapadnie decyzja odpowiednich władz o konieczności odwołania kolonii przez
organizatora, zgodnie z przepisami przysługuje Państwu zwrot 100 % wpłat dokonanych tytułem
wyjazdu na Kolonię.

