
BIESZCZADY

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 9 
od 47 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

549 przy 26 osobach p³ac¹cych i 2 miejscach gratis 
479 przy 42 osobach p³ac¹cych i 3 miejscach gratis 
 

wycieczka szkolna 

autokarowa 5-dniowa

Dodatkowy koszty: rejs statkiem po Solinie – 18 z³ 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna 
i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

- 4 noclegi w schroniskach lub taniej bazie noclegowej, mo¿liwoœæ pokoi   
  wieloosobowych, dla kadry pok. 2-4 osobowe 
- 4 œniadania i 4 obiadokolacje i obiad na powrocie 
- autokar turystyczny 
- opieka pilota na ca³ej trasie 
- przewodników miejscowych w Bieszczadach 
- wstêpy do obiektów zwiedzanych 
- ubezpieczenie NNW 
- podatek vat 

£AÑCUT – SOLINA – POLAÑCZYK – REJS PO SOLINIE 
TARNICA – USTRZYKI GÓRNE 

1 dzieñ 
Wyjazd w godz. rannych, przejazd przez Polskê, przyjazd w Bieszczady w 
godz. wieczornych, zakwaterwoanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
2 dzieñ 
Œniadanie. Po posi³ku udamy siê na ca³odzienny spacer na Okr¹glik (1100 
m n p m). Powrót czerwonym szlakiem do miejscowoœci Kalnica gdzie 
wsi¹dziemy w autokar i przejedziemy do oœrodka. Obiadokolacja, nocleg. 
  
3 dzieñ 
Œniadanie. Wyjazd nad jezioro Soliñskie gdzie zwiedzimy najwiêksz¹ w 
Polsce tamê wodn¹. Przespacerujemy promenad¹ ³¹cz¹c¹ brzegi 
ogromnego zalewu. Rejs statkiem. Zwiedzanie Polañczyka. Czas wolny na 
zakup pami¹tek. Powrót do oœrodka, obiadokolacja, nocleg.  
 
4 dzieñ 
Œniadanie. Wyjazd do Ustrzyk Górnych sk¹d wyruszymy zdobyæ najwy¿szy 
szczyt Polskich Bieszczad - Tarnicê (1346 mnpm) oraz Krzemieñ (1335 
mnpm). Obiadokolacja, nocleg.  
 
5 dzieñ 
Œniadanie. Wyjazd do £añcuta. Tutaj zwiedzimy barokowy pa³ac z Muzeum 
Wnêtrz, przepiêkny park oraz Muzeum Powozów gdzie zobaczymy 120 
pojazdów konnych. Powrót na miejsce zbiórki w godz. wieczornych.  
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