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BBAARRDDEEJJÓÓWW  ii  bbaasseennyy  
  

--  11  ddzziieeńń  ––  
 

Bardejov to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Słowacji. W XVI wieku wzniesiono wokół niego mury obronne z 17 

wieżami, z których kilka zachowało się do dziś. Podczas wyprawy poznamy również słynne uzdrowisko, w którym gościła sama 

cesarzowa Elżbieta „Sisi”. Przypuszczamy, że sporo osób wybierze się na tę wycieczkę przede wszystkim po to by skorzystać z 

aquaparku położonego najbliżej od Bieszczad! To wycieczka z przewodnikiem, więc czeka na Państwa sporo ciekawostek zwią-

zanych z mijanymi widocznymi z autokaru miejscami: Medzilaborce z Muzeum Andy Warhola, Stropkov, ruiny zamku Zborov… 

 

PROGRAM  WYCIECZKI 

 
 

• około 7:30 wyjazd na wycieczkę  

• zwiedzanie BARDEJOWA ze starówką wpisaną na listę UNESCO: kościół św. Idziego z XIVw., najlepiej na Słowacji zacho-

wane mury obronne XIV-XVI w.!, baszty, ratusz, kamienice, fontanna multimedialna, pomnik św. Floriana…, czas wolny  

• spacer po uzdrowisku BARDEJOWSKIE KUPELE, pijalnia wód mineralnych, pomnik cesarzowej Elżbiety, kupelne oblaty… 

• 3 godz. pobyt w kompleksie BASENÓW W SVIDNIKU: Aquaruthenia (duży basen relaksacyjny z hydromasażami, gejzerami, 

biczami wodnymi; kilka połączonych jacuzzi z podwodnym oświetleniem i za dodatkową opłatą 5 saun z chłodzeniem w drewnianej 

beczce!), a w okresie letnim 2 baseny zewnętrzne: dziecięcy o głębokości do 70 cm (6x12m) i pływacki (23x12m) oraz Wodny Świat: 

zjeżdżalnie, basen ze sztuczną falą, pływacki, boisko do siatkówki i inne atrakcje. Przy basenach jest restauracja serwująca tradycyjną 

kuchnię łemkowską i słowacką. 

lub Skansen Budownictwa Ludowego w Svidniku i wystawa plenerowa militariów z okresu wielkiej bitwy Dukielsko- Preszowskiej 

(są to propozycje dla osób, które nie chcą wchodzić na baseny) 

• około 20:00 zakończenie wycieczki  

 

 

 

Cena: 120 zł – dorośli / 115 zł – dzieci i młodzież do lat 14  czas trwania: 8 – 20 

 

Cena na sezon 2015  

Świadczenia: autokar / bus z klimatyzacją, BILETY WSTĘPU (baseny lub skansen), opłaty parkingowe i drogowe, usługi 

przewodnika, ubezpieczenie 

               

dni wyjazdów – środy (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) 

inne terminy oraz długie weekendy podane w AKTUALNOŚCIACH i TERMINARZU na www.bieszczader.pl 
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ZGŁOSZENIA na wycieczki najlepiej wysyłać do nas za pomocą SYSTEMU REZERWACJI 

dostępnego na http://bieszczader.pl/terminarz-i-rezerwacje/ . Naszych klientów ubezpieczamy w Towa-

rzystwie ubezpieczeń AXA. Ponadto dzień przed wycieczką w godzinach między 12:00 a 15:00 OD-

DZWANIAMY do osób zgłaszających potwierdzając godzinę odjazdu, podając jaki będzie transport, 

kontakt do przewodnika i te informacje wysyłamy dodatkowo sms-em. 

 

 

 

 

 

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH przebywających na wypoczynku w Bieszczadach lub okolicach zapraszamy na organizowane przez nas wyjątkowe WY-

CIECZKI jednodniowe, na które zabieramy do autokarów z określonych poniżej tras przejazdu – SŁOWACJA: 

Trasa i godziny odjazdów autokaru na wycieczkę SŁOWACJA 

(wybór trasy uzależniony od większej liczby chętnych): 

I TRASA: Sanok 6:25, Zagórz 6:35, LESKO 6:45, Uherce Min. 6:55 (klienci z Olszanica), Myczkowce 7:05, Bóbrka 7:15, SOLINA zapora7:15 (klienci z 

Jawor, DW Rewita, Łobozew, Teleśnica, Ustrzyki Dolne, Równia, Łodyna, Arłamów, Hoszów, Zadwórze, Rabe, Czarna, Lutowiska), SOLINA 7:20, Myczków 

7:25 (klienci z Berezka, Średnia Wieś, Bachlawa), POLAŃCZYK 7:30, Wołkowyja 7:40, BUKOWIEC 7:45, Terka 7:50, Dołżyca 8:05, CISNA 8:10 (klienci z 

Smolnik, Dwernik, Zatwarnica, Ustrzyki Górne, Wetlina, Smerek, Przysłup, Strzebowiska, Krzywe), Majdan 8:15, Żubracze, Maniów 8:35, Wola Michowa, 

Smolnik 8:45, Łupków, Osławica, Radoszyce 8:55 

II TRASA: Sanok 6:25, Zagórz 6:35, LESKO 6:45, Uherce Min. 6:55 (klienci z Olszanica), Myczkowce 7:05, Bóbrka 7:15, SOLINA zapora 7:15 (klienci z 

Jawor, DW Rewita, Łobozew, Teleśnica, Ustrzyki Dolne, Równia, Łodyna, Arłamów, Hoszów, Zadwórze, Rabe, Czarna, Lutowiska), SOLINA 

7:20, POLAŃCZYK 7:30, Myczków 7:35, Berezka 7:40, Średnia Wieś 7:45, Bachlawa 7:50, Hoczew 7:55, Nowosiółki 8:00, Mchawa 8:05, BALIGRÓD 
(klienci ze Stężnicy) 8:10, Bystre 8:15, CISNA 8:35 (klienci z Smolnik, Dwernik, Zatwarnica, Ustrzyki Górne, Wetlina, Smerek, Przysłup, Strzebowiska, Krzy-

we), Majdan 8:40, Żubracze, Maniów 8:50, Wola Michowa, Smolnik 8:55, Nowy Łupków, Osławica, Radoszyce 9:10. 

Jesteśmy w stanie zorganizować dojazd na nasze wycieczki z każdej innej miejscowości (pod warunkiem zebrania się minimum 7 osób chętnych na dowóz) 

 

w Bieszczadach – cena od 10 zł / osoba w zależności od liczby osób i kilometrów. 

UWAGA: do podróżowania po Europie należy posiadać dowód osobisty lub PASZPORT. Ich brak grozi mandatem oraz zatrzymaniem do 72h.  

Prosimy zabrać: strój kąpielowy, ręcznik, klapki, okrycie przeciwdeszczowe lub polar, coś do jedzenia i picia na czas podróży.  

 

Ubezpieczenie – do bezpłatnej pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej uprawnia karta z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli jej nie wybraliśmy z NFZ, 

czy nie zabraliśmy ze sobą na wycieczkę to za pomoc medyczną udzieloną do wysokości 100 euro poszkodowany najczęściej musi pokryć sam! Ubezpieczamy 
Państwa w Towarzystwie Ubezpieczeń AXA. Więcej szczegółów – prosimy o kontakt tel. 

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! 

Podczas każdej naszej wycieczki 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 sms-em najważniejsze informacje 

- organizujemy dojazdy busami do głównych tras przejazdu autokarów. 

http://bieszczader.pl/terminarz-i-rezerwacje/

