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Ustrzyki Dolne, 14 sierpnia 2018 roku 
 
 

Wizyta studyjna w Bieszczadach dla przedstawicieli LGD Podkowa 

20-22 sierpnia 2018 roku 

 

TEMAT:  Prezentacja doświadczeń Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji 
Bieszczadzkiej 
 

 
PROGRAM: 

 
Miejsce zakwaterowania: Sanatorium Amer-Pol w Polańczyku (gmina Solina)  

Dzień Godziny Program 

I ……. – 13.30 Przejazd ze Zduńskiej Woli do Rymanowa (np. przez Piotrków Trybunalski, Kielce, Busko Zdrój, 
Szczucin, Pilzno, Jasło, Krosno, Sanok, ok. 400 km, z przerwami na postój ok. 7,5 godz.). 

I 13.30 – 15.30 

Spotkanie z pilotem-opiekunem (przedstawicielem Fundacji Bieszczadzkiej oraz Biura EkoPodróży 
Zielony Rower), który będzie towarzyszył grupie do momentu wyjazdu z Bieszczadów – 
przedstawienie programu wizyty. 

Obiad w Hotelu** Restauracji Jaś Wędrowniczek w Rymanowie – obiekcie prowadzonej przez 
firmę rodzinną. 

Spotkanie z gospodarzami lub przedstawicielem firmy. 

Pasją i wizytówką właścicieli jest realizacja ciekawych i wyjątkowych zdarzeń artystycznych, 
koncertów znakomitych polskich artystów estrady oraz gości zagranicznych, prezentacja zespołów 
amatorskich. Gościli wiele ciekawych postaci, ludzi pełnych pasji, wybitnych sportowców, 
himalaistów, podróżników. 

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji „Jaś Wędrowniczek” założonej przez współwłaścicielkę 
Hotelu** Restauracji Jaś Wędrowniczek. 

I 15.30 – 16.30 Przejazd z Rymanowa do Orelca (ok. 60 km). 

I 16.30 – 18.30 

Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Orelcu z przedstawicielami: 

1) Fundacji Bieszczadzkiej: (1) przedstawienie programu wizyty; (2) dobre praktyki dotyczące 
rozwoju zielonej turystyki w regionie oraz aktywności społecznej na obszarach wiejskich; (3) 
partnerska współpraca organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorców; (4) 
tworzenie produktów ekoturystycznych (zielone szlaki greenways, ekomuzea, questy, itp.) 

2) Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”: (1) dobre praktyki związane z rozwojem 
aktywności społecznej na obszarach wiejskich (dofinansowane ze środków Programu Leader: 
Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi,  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie 
działalności w kierunku nierolniczym); (2) produkty lokalne i tradycyjne – przykłady z 
Bieszczadów i z Podkarpacia; (3) działania LGD planowane w nowym okresie programowania, 
w tym w oparciu o produkty lokalne. 

W trakcie spotkania serwis kawowy. 

Zwiedzanie siedziby Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w Orelcu oraz 
przedsiębiorstwa społecznego utworzonego przez tą LGD.  
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Dzień Godziny Program 

I 18.30 – 20.00 Przejazd z Orelca do Polańczyka. Zakwaterowanie w Sanatorium Amer-Pol. Chwila na oddech. 

I 20.00 – 21.00 Kolacja w Amer-Polu. 

I 21.00 – ......... Wieczorny spacer po Polańczyku – opcjonalnie. 

 

Dzień Godziny Program 

II 07.00 – 09.00 Śniadanie w Amer-Polu – w formie szwedzkiego stołu. 

II 09.00 – 12.30 

Przejazd z Polańczyka do Lutowisk - obszar funkcjonowania Ekomuzeum „Trzy Kultury” 
(ekomuzeum posiada certyfikat "GoToCarpathia"): 

 Zwiedzanie wybranych fragmentów Ekomuzeum "Trzy Kultury" w Lutowiskach 
(Ekomuzeum posiada certyfikat "GoToCarpathia") – tu m.in. prezentacja projektów 
zrealizowanych  w ramach PROW 2007-2013 na terenie Gminy Lutowiska: szlaki Nordic 
Walking, siłownie na świeżym powietrzu, chata pod Florianem, renowacja ścieżki Ekomuzeum 
Trzy Kultury; spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Lutowiska - członkiem Rady LGD 
„Zielone Bieszczady”; 

 Wizyta w Pracowni-Galerii „Stare Kino” (Pracownia posiada certyfikat "GoToCarpathia") 
specjalizującej się w wytwarzaniu autorskich wyrobów ceramicznych. Spotkanie z 
właścicielami. 

II 12.30 – 13.30 
Przejazd do miejscowości Smolnik nad Sanem, zwiedzanie zabytkowej bojkowskiej cerkwi z 1791 
roku (kiedyś greckokatolickiej pw. św. Michała Archanioła) – od roku 2013 na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

II 13.30 – 15.00 
Przejazd do miejscowości Chmiel. Obiad w Gospodarstwie Agroturystycznym  „U Prezesa” – 
ośrodku górskiej turystyki jeździeckiej. Spotkanie z gospodarzami. 

Gospodarstwo posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

II 15.00 – 17.00 

Przejazd do miejscowości Zatwarnica (obszar funkcjonowania Ekomuzeum „W Krainie Bojków”): 

 spacer po miejscowości Zatwarnica trasą Ekomuzeum w Krainie Bojków (m.in. Chata 
Bojkowska, wodospad Szepit na potoku Hylaty). Spotkanie z przedstawicielem 
Stowarzyszenia „Zatwarnica”, które koordynuje funkcjonowanie Ekomuzeum; możliwość 
zakupu oryginalnych pamiątek w sklepiku przy Chacie Bojkowskiej, wykonanych przez 
właścicielkę lub innych rękodzielników i artystów z Bieszczadów; 

 wizyta w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce” (pracownia posiada certyfikat 
"GoToCarpathia") specjalizującej się m.in. w tworzeniu autorskich lalek z płótna. Spotkanie z 
właścicielką pracowni; możliwość zakupu pamiątek wykonanych przez właścicielkę lub innych 
rękodzielników i artystów z Bieszczadów; możliwość zamówienia kawy, herbaty i ciasta. 

II 17.00 – 18.00 

Przejazd z Zatwarnicy do punktu widokowego na Przełęczy Wyżnej (872 m n.p.m.) w 
Bieszczadzkim Parku Narodowym. Oglądanie panoramy najwyższych części polskiej części 
Bieszczadów. Z Przełęczy można zobaczyć m.in. Tarnicę (1346 m n.p.m.) - najwyższy szczyt 
Bieszczadów czy połoniny Caryńską i Wetlińską. 

II 18.00 – 20.00 Powrót do miejsca noclegowego w Polańczyku. Chwila na oddech. 

II 20.00 – …….. 
Kolacja w formie biesiady bieszczadzkiej w towarzystwie bieszczadzkiego barda Piotra „Rogalika” 
Rogali. 
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Dzień Godziny Program 

III 07.00 – 09.00 Śniadanie w Amer-Polu – w formie szwedzkiego stołu. Wykwaterowanie z miejsca noclegowego. 

III 09.00 – 11.00 
Przejazd z Polańczyka do Soliny. Rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze Solińskim powstałym  
po wybudowaniu największej w Polsce zapory wodnej. 

III 11.00 – 12.00 Spacer koroną zapory wodnej w Solinie. 

III 12.00 – 13.30 

Przejazd do Uherzec Mineralnych. 

 Wizyta w Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa „Ursa Maior” w Uhercach Mineralnych – indywidualne 
zwiedzanie ogólnodostępnych części browaru. Po zwiedzaniu można będzie nabyć 
produkowane tu piwa i inne wyroby regionalne w browarnianym sklepie Esencja Karpat. 

 Krótki przystanek na fotografie przy Stacji Głównej Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych  
w Uhercach Mineralnych. Podróż drezynami jednym z odcinków linii kolejowej 108 łączącej 
stację Stróże ze stacją Krościenko i z przejściem granicznym w tej miejscowości. Linię 
zbudowano w 1872 r. z polecenia władz Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Łączyła ona 
Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żelazną z linią kolejową nr 96 (inwestycja wsparta  
w ramach osi LEADER PROW 2007-2013). 

III 13.30 – 15.30 

Przejazd do miejscowości Zahutyń koło Sanoka (przez Baligród, Lesko). Pożegnalny obiad w 
Restauracji „U Starych Znajomych”. 

Restauracja posiada certyfikat "GoToCarpathia". 

III 15.30 – ……. Powrót z Bieszczadów do Zduńskiej Woli (ok. 430 km, ok. 8 godz. z postojami). 

 

Kalkulacja wizyty 

Koszt całkowity - bez kosztów transportu - dla grupy 50 osób (+ 2 kierowców) wynosi 29 800 zł brutto. 

W cenę wliczone są: 

 2 noclegi w pokojach 2-osobowych 

 posiłki wyszczególnione w programie imprezy 

 pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte ww. programie w tym wieczorna biesiada z 
występem bieszczadzkiego barda 

 degustacja lokalnych nalewek i mocniejszych destylatów (10 l) 

 beczka piwa (30 l)   

 obsługa pilota-opiekuna podczas całego pobytu 

 ubezpieczenie: ŚWIADCZENIE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU - WARIANT 
NNW, suma ubezpieczenia: 10 000 zł 

 
*w kwotach zawarta jest marża Biura EkoPodróży „Zielony Rower” 
 
UWAGI: 
Prosimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór i dla tej pory roku: wygodne buty – 
sportowe lub trekingowe, ciepłą bluzę – na wieczór, kurtkę przeciwdeszczową, parasol składany…). 
 


