
 

 

  KOLONIA LETNIA 

 BIESZCZADY 

1 DZIEŃ 
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd z Gdańska. Całodzienny przejazd przez Polskę. Przyjazd w Bieszczady w godzinach 
wieczornych, zakwaterowanie w Pensjonacie Gawra z zewnętrznym basenem www.gawra.bieszczady.pl, ciepła 
kolacja, nocleg. 
 

Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie - kuchnia regionalna - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

2-11 DZIEŃ 
POBYT W BIESZCZADACH ORAZ REALIZACJA PROGRAMU 
 

✓ całodzienna wycieczka autokarowa do RZESZOWA: Rynek z Ratuszem i studnią z XV wieku, unikatowy 
kompleks podziemnych piwnic i korytarzy - Podziemna Trasa Turystyczna „Rzeszowskie piwnice”; 

✓ całodzienna wycieczka autokarowa do ŁAŃCUTA - zwiedzanie jednej z najpiękniejszych rezydencji 
arystokratycznych w Polsce. Słynie ona z przepięknych wnętrz oraz niezwykle interesującej kolekcji 
pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza malowniczy park; 

✓ SPŁYW PONTONOWY pod nadzorem ratowników na rzece San; 
✓ całodzienna wycieczka autokarowa DUŻĄ OBWODNICĄ BIESZCZADZKĄ - przejazd przez najładniejsze 

krajobrazowo tereny Bieszczad (m.in.: Balgród, Jabłonki, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Dolne - zwiedzanie 
Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Punkt widokowy w Lutowiska, Park Miniatur w Myczkowcach, 
Bieszczadzka zagroda pokazowa Żubrów w Mucznym) 

✓ przejazd BIESZCZADZKĄ DREZYNĄ ROWEROWĄ po malowniczych terenach leśnych z widokiem na 
najwyższe połoniny bieszczadzkie; 

✓ wycieczka do SOLINY – spacer po największej w Polsce zaporze wodnej na rzece San; 
✓ wycieczka autokarowa do SANOKA - wizyta w skansenie - Muzeum Budownictwa Ludowego oraz spacer po 

deptaku na Starym Mieście, gdzie znajduje się ławeczka z Dobrym Wojakiem Szwejkiem; 
✓ wycieczka autokarowa do zespołu zamkowo-parkowego w KRASICZYNIE – zamek z przełomu XVI i XVII wieku 

jest jednym z cenniejszych zabytków w Polsce. Przez wiele stuleci klucz do krasiczyńskiej rezydencji był  
w posiadaniu zacnych, polskich rodów magnackich;  

✓ zabawa w PARKU LINOWYM pod nadzorem instruktorów; 
✓ WARSZTATY CERAMICZNE - wyroby naczyń glinianych na kole garncarskim; 
✓ zabawa na BASENIE AQUARIUS w Lesku – basen rekreacyjny z rwącą rzeką, gejzerami, płaszczami wodnymi, 

biczami szkockimi, ponad to zjeżdżalnia PLUM-PLUSK oraz zjeżdżalnia rodzinna; 
✓ piesze wycieczki krajoznawcze; 
✓ gry, zabawy, konkursy (np.: quizy, zabawy integracyjne); zajęcia sportowo – rekreacyjne; 
✓ dyskoteki oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

12 DZIEŃ 
Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu (+ suchy prowiant na drogę powrotną) wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Gdańska ok. 22:00. 
 

TERMIN CENA 

11.07 - 22.07.2022 2.230 PLN 

 

 
CENA ZAWIERA 

dojazd i obsługę wygodnym autokarem 
turystycznym z toaletą, video, barem, 
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspo-
zycji grupy; 11 noclegów w pensjonacie 
- pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dzień-
nie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) + suchy prowiant na drogę po-
wrotną; realizację programu; bilety 
wstępu do wszystkich zwiedzanych 
obiektów oraz na baseny; opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
(nauczyciele) zatwierdzonej przez Kura-
torium Oświaty; usługi przewodników w 
trakcie wycieczek; opiekę medyczną; 
opiekę ratownika na basenie; ubezpie-
czenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW - suma gwarancyjna 
10.000 zł. 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

uczestnicy powinni posiadać legityma-
cję szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie 
na własne wydatki (według uznania 
rodziców). 

 

http://www.gawra.bieszczady.pl/

