
 

Wycieczka 

na 

Podkarpacie 

 

 

Program wycieczki: 

 

1 dzień Wyjazd z Koszalina lub Kołobrzegu ok. godz. 05:00. Przejazd do Rzeszowa. Wieczorem 

przyjazd na nocleg, zakwaterowanie, obiadokolacja.  

 

2 dzień Śniadanie. Przejazd do Łańcuta – zwiedzanie zespołu pałacowo - parkowego z muzeum 

wnętrz pałacowych oraz unikalną kolekcją powozów konnych. Przejazd do Rzeszowa – zwiedzanie z 

przewodnikiem: Stary Rynek z okazałym ratuszem oraz studnią miejską, Podziemna Trasa 

Turystyczna „Rzeszowskie piwnice”, zamek, Kościół Farny św. Stanisława i Wojciecha, Dawny 

Konwent Pijarów, letni Pałac Lubomirskich, secesyjne wille, jedyne w Polsce Muzeum Dobranocek. 

Czas wolny. Powrót na nocleg, obiadokolacja. 

 

3 dzień Śniadanie. Przejazd do Krasiczyna – zwiedzanie jednego z najwspanialszych w Polsce zespołu 

zamkowo-parkowego. Przejazd do Przemyśla - zwiedzanie Starego Miasta, Muzeum Twierdzy 

Przemyśl oraz jednego z fortów. Przejazd do Przeworska – zwiedzanie „Skansenu Pastewnik” – 

żywego muzeum gromadzącego zabytki architektury drewnianej z terenu Ziemi Przeworskiej, 

możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni (we własnym zakresie).  Powrót na nocleg, 

obiadokolacja.  

 

4 dzień Śniadanie. Przejazd do Sanoka – zwiedzanie  Galerii Zdzisława Beksińskiego.  Przejazd „Małą 

Obwodnicą Bieszczadzką” - Zagórz, Lesko m.in. słynny Kamień Leski, zwany „skałą miłości” oraz 

lecznicze źródełka mineralne, Hoczew, Polańczyk, Solina  - spacer po zaporze i miejscowości, czas 

wolny nad Zalewem Solińskim. Powrót na nocleg, obiadokolacja.  

 

5 dzień Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Leżajska – zwiedzanie barokowej Bazyliki 

Zwiastowania NMP i klasztoru Bernardynów. Przed południem wyjazd w drogę powrotną. Powrót do 

Koszalina lub Kołobrzegu po północy.   

 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 
 
 
 



 

 

Cena: od 899 zł/os. 
 
 
 

Cena zawiera: 

 Transport komfortowym autokarem (DVD,WC, barek, klimatyzacja) 

 4 noclegi w hotelu lub domu wypoczynkowym - pokoje 2 - osobowe z łazienkami 

 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje  

 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł 

 

Dodatkowo płatne: 

 

 Bilety wstępów wg. programu oraz przewodników. Koszt: 150 zł/os. 

 Możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego, koszt 240 zł /os. 

 

 


