Beskid Sądecki
Kamianna - Krynica-Zdrój - śladami łemkowszczyzny - Regietów - Kwiatoń -Iwonicz Zdrój Bóbrka - Magurski Park Narodowy - Dębowiec - Muszyna - Dolina Popradu - Żegiestów

26 - 31.08.2013
godz.7.00

Wyjazd, róg ul. Towarowej i Składowej

1 dzień
Kamianna, zwiedzenie obiektów pszczelarskich, degustacja miodów pitnych (czwórniak, trójniak, dwójniak),
obiadokolacja i nocleg

2 dzień
śniadanie

Krynica-Zdrój, wjazd i zjazd kolejką gondolową na Jaworzynę, spacer do schroniska, spacer po Krynicy,
Muzeum Nikifora, degustacja wód mineralnych w pijalni,
przerwa na kawę,
wejście na Górę Parkową, na górną stację.
obiadokolacja i nocleg

3 dzień
śniadanie

Iwonicz Zdrój, spacer po jednym z najstarszych w Polsce uzdrowisk. W 1464 zbudowano we wsi
modrzewiowy kościół parafialny. W wieku renesansu, gdy rozwijały się nauki przyrodnicze, wzrosło
zainteresowanie leczniczymi właściwościami wód mineralnych i uzdrowiskiem.
Bóbrka, w 1854 r. powstała tu pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, założona przez Ignacego
Łukasiewicza, twórcę polskiego przemysłu naftowego, Muzeum Przemysłu Naftowego - (skansen),
Magurski Park Narodowy, Ośrodek Edukacyjny MPN wraz z Muzeum w Krempnej.
Dębowiec, sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej - płaczącej Pani z La Salette,
obiadokolacja i nocleg

4 dzień
śniadanie

Muszyna, spacer po uzdrowisku,
Dolina Popradu - Wierchomla, - wjazd kolejką krzesełkową na Pustą nad Wierchomlą - spacer
do schroniska "Bacówka " - piesze zejście do Szczawnika,

Żegiestów, spacer
obiadokolacja i nocleg

5 dzień
śniadanie

śladami łemkowszczyzny, cerkiew w Mochnaczce,
cerkiew w Muszynce, Wiejska Chata (potrawa łemkowska warianka + herbata),
Regietów, zwiedzanie stadniny koni huculskich. W karczmie regionalnej degustacja gulaszu huculskiego,
Kwiatoń, jedna z najpiękniejszych w Beskidzie Niskim cerkiewki z XVII w., ob. kościół katolicki,
obiadokolacja ( biesiada ) i nocleg

6 dzień
Śniadanie, wyjazd, po drodze obiad
ok. 22.00

planowany przyjazd do Poznania

Cena : 990,00
W cenie : autokar, noclegi ( pokoje 2,3 osobowe z łazienką ), śniadania, obiadokolacje,
kuchnie regionalne, degustacje, wstępy, pilot, przewodnicy, ubezpieczenie
Zakwaterowanie: Dwór „Ostoja”, Klimkówka, ul. Zdrojowa 1, 38-480 Rymanów

