
TRAPERSKA PRZYGODATRAPERSKA PRZYGODA
Przedstawiamy Państwu propozycję wycieczki w prawdziwe Dzikie Bieszczady. Poznawać je będziemy częściowo z pokładu 
dyliżansów,  dzięki  którym kilkukrotnie  pokonamy górską  rzekę  Osława,  będziemy podziwiać  prawdziwe  budownictwo  tej  
krainy – łemkowskie chyże i cerkiew z 1806r. Woźnice jak i  przewodnik będą snuli mrożące krew w żyłach opowieści o zbó-
jach i współczesnych oryginalnych mieszkańcach. Na wozach dojedziemy do miejsca skąd już tylko godzinka do jednej z naj -
większych osobliwości przyrodniczych w  całych Karpatach – Jeziorek Duszatyńskich!

PROGRAM WYCIECZKI 1-dniowej po Bieszczadach – TRAPERSKA PRZYGODA:
•  wycieczka po Bieszczadach  autokarem z  przewodnikiem na trasie:  Lesko  – Solina –  
Polańczyk – Hoczew – Cisna – Komańcza – Zagórz 
• przejazd dyliżansami doliną rzeki Osława: Smolnik–Duszatyn (prawie 20 km!) przez rzeki!
• „niedźwiedzi przysmak” dla dorosłych 
• wycieczka górska do rezerwatu Zwiezło z Jeziorkami Duszatyńskimi 
• ognisko z kiełbaskami na leśnej polanie i muzykiem 
• zwiedzanie cerkwi w Smolniku z 1806r. lub Szczawnem z 1888r. 
• bacówka góralska z prawdziwymi owczymi serami i „ognistą niespodzianką” 

  CENA  : 95 zł z wszystkim w cenie!

dni wyjazdów  : środy, piątki, niedziele (lipiec i sierpień) .
- długi weekend majowy: 29 kwiecień (niedziela) i 4 maj (piątek) 2012r. 
- długi weekend czerwcowy:

Świadczenia  : autokar, przejazd wozami, bieszczadzki muzyk, ognisko 
z kiełbaskami, niedźwiedzia niespodzianka, usługi przewodnika oraz ubezpieczenie.

UWAGA: zalecamy zabrać obuwie górskie, okrycie przeciw deszczowe, plecak z wodą i czymś energetycznym.

Trasa i godziny odjazdów autokaru / busa na wycieczkę 1-dniową TRAPERSKĄ  :
Sanok – 7:45,  Zagórz  – 8:00, Lesko  – 8:15, Uherce – 8:25,  Myczkowce  – 8:30,  Bóbrka – 8:40, Solina – 8:45,  Myczków  – 8:50, POLAŃCZYK – 8:55, Berezka  – 9:05, Średnia Wieś – 9:10, Hoczew  – 9:15

Wycieczka TRAPERSKA PRZYGODA jest przede wszystkim zwiedzaniem Bieszczad, na której jedną z atrakcji jest przejazd wozami na trasie liczącej prawie 10 km Smolnik – Du -
szatyn! Dlatego, aby w pełni skorzystać z wycieczki i opowieści przewodnika zachęcamy wszystkich klientów nocujących poza wymienionymi wyżej miejscowościami do wsiadania w  : 
Zagórzu / Lesku / Solinie / Polańczyku / Hoczwi. Doradzamy w znalezieniu bezpiecznego i darmowego miejsca parkingowego. Prosimy o punktualność.

Jesteśmy w stanie zorganizować dojazd na nasze wycieczki z każdej innej miejscowości w Bieszczadach – cena od 10 zł / osoba.

ZGŁOSZENIA na wycieczki  najlepiej wysyłać do nas drogą @-mailową   podając dane każdego z uczestników: imię, nazwisko, kod pocztowy i miasto, ulica, PESEL, miejsce noclego -
we (nazwa i miejscowość), telefon kontaktowy. Poza tym dzień przed wycieczką w godzinach między 15:00 a 19:00 oddzwaniamy do osób zgłaszających potwierdzając godzinę odjaz-
du, podając jaki będzie transport, kontakt do przewodnika i te informacje wysyłamy dodatkowo sms-em.

Na wycieczki jednodniowe tylko z Biurem Podróży BIESZCZADER!
Bieszczady, Lwów, Węgry, Słowacja,

a na zamówienie również Pikuj 1408m, Okolice Krosna, Pogórze Przemyskie.
Na bieszczadzkim rynku turystycznym jest kilka biur podróży zajmujących się organizacją wycieczek 1-dniowych, dlatego postanowiliśmy 
zachęcić Państwa do wyjazdu z nami zapewniając NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ i pokazując czym nasza oferta się wyróżnia  :
- to autorska wycieczka i jesteśmy jedynym organizatorem
- zróżnicowany program: wycieczka autokarowa jedną z obwodnic, przejazd dyliżansami na odcinku prawie 20 km, wędrówka do jeziorek  
górskich, ognisko z muzykantem, bacówka
- wszystko w cenie: przejazd wozami, usługi muzykanta, jedzenie i niespodzianki dla dorosłych!
- po tej wycieczce będzie Państwo mieli pomysłów na dalsze 2-tygodniowe zwiedzanie Bieszczad  
- dbamy o zamawianie najlepszych przewodników i pilotów oprowadzających z niespotykaną pasją
- współpracujemy z firmami posiadającymi  najnowsze autokary i busy w Bieszczadach i są rozpoznawalne dzięki umieszczaniu dużych 
TABLIC z nazwą biura na przedniej szybie
- numerujemy miejsca, oddzwaniamy do klientów i dodatkowo wysyłamy smsem najważniejsze informacje
- organizujemy dojazdy busami do głównych tras przejazdu autokarów.

Więcej szczegółów i ZDJĘCIA na www.bieszczader.pl
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