
Wycieczki jednodniowe 
w Bieszczadach
sezon letni od 24.06 - 30.09.2017

ogranizator turystyki w Bieszczadach

Jednodniowe 
wycieczki 

z Bieszczadów 

Dni wycieczek: 
Wtorki

Czwartki
Soboty

Czwartki Środy 
Soboty

Środy
Niedziele

Poniedziałki 
Piątki

Wtorki 
Piątki Czwartki

KONTAKT:  Ania: 721-215-453   |  Paweł: 697-075-795
biuro@pawuk.pl

145zł

120zł 95zł 120zł 95zł

5 lat w Bieszczadach



Kontakt z BP PAWUK:  Ania: 721-215-453   |  Paweł: 697-075-795
biuro@pawuk.pl

INSTRUKCJA REZERWACJI 
WYCIECZEK

1. Otwieramy stronę internetową

wycieczki-bieszczady.pl
2. Wybieramy datę i rodzaj wycieczki na 

kalendarzu wycieczek 
i  klikamy przycisk:        Rezerwacja

4. Uzupełniamy dane uczestników i rezerwujemy. 5. Co dalej po rezerwacji?
Po dokonaniu rezerwacji Biuro Podróży 
PAWUK przejmuje opiekę nad klientem i 
kontaktuje się z nim trzykrotnie:

E-MAIL potwierdzający 
Wysłany automatycznie tuż po dokonaniu 
rezerwacji mail z linkiem potwierdzającym 
rezerwację i najważniejszymi informacjami 
praktycznymi

SMS 48 
Automatycznie wysyłany SMS na 48 
godzin przed wycieczką uprzedzający o 
kontakcie telefonicznym ze strony Biura na  
24 godziny przed wycieczką 

 Kontakt 24 + SMS
Telefoniczny kontakt od pracowników 
biura z potwierdzeniem godziny odjazdu 
autokaru, przekazaniem najważniejszych 
informacji oraz SMS wysyłany jako 
podsumowanie rozmowy

3. Wpisujemy numer ID agenta 

Klikamy link 
„Kliknij tutaj jeśli jesteś 

agentem„
Rozwinie się dodatkowe okienko, 
w które wpisujemy nadany przez 

biuro 
unikatowy 5-cyfrowy numer ID

Od tego momentu dana 
rezerwacja jest przypisana do 

konkretnej osoby  oraz naliczana 
jest prowizja za sprzedaż 

wycieczki. 
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1. Imię i Nazwisko oraz data urodzenia każdego z 
uczestników
2. Numer kontaktowy do przedstawiciela grupy 
rezerwującej wycieczkę
3. Adres e-mail do potwierdzenia złożenia zamówienia 
oraz przesłania ważnych wskazówek. W przypadku 
gdy klient nie poda maila wpisujemy e-mail obiektu 
noclegowego. 
4. Rodzaj biletu - ulgowy dla osób poniżej 16 roku życia. 
5. Przystanek odjazdu - wpisujemy nazwę miejscowości 
- biuro telefonicznie poinformuje klienta o dokładnym 
miejscu wsiadania. 
6. Ilość osób do rezerwacji (wybieramy odpowiednią 
ilość i klikamy zmień. Pojawi się wybrana ilość okienek do 
rezerwacji klientów. Każde okienko musi być uzupełnione. 
Aby zmniejszyć ilość okienek wystarczy zamknąć klikając 
na czerwony krzyżyk. 
7. Obowiązkowe potwierdzenie zapoznania się z 
regulaminem. 
8. Po poprawnym wpisaniu danych klikamy "Złóż 
rezerwację". 

Twój numer ID agenta



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 

•	 Przejazd do Lwowa pod opieką pilota wg rozkładu jazdy (przejście graniczne -Medyka)
•	 Podróż przez: Pogórze Przemyskie, Gródek Jagielloński – miejsce gdzie zmarł Władysław Jagiełło.
•	 Spotkanie z przewodnikiem we Lwowie. 
•	 Wycieczka autokarowa po Lwowie: Piekarska, Gródecka, katedra św Jura. Przejazd obok gmachu 

lwowskiego dworca kolejowego.
•	 Spacer po Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich: 
•	 Piesze zwiedzanie Lwowa: BOGATY PROGRAM ZWIEDZANIA 
•	 Co zwiedzamy? Stare Miasto, Budowle obronne, kościół OO. Jezuitów, pomnik założyciela miasta Króla Danyły, 

Ratusz, Rynek Główny, apteka – muzeum z lampą Łukasiewicza, pomnik Adama Mickiewicza, Prospekt Swobody, 
pomnik Tarasa Szewczenki, Teatr Opery Lwowskiej*, Czarna Kamienica, Pałac Jana III Sobieskiego, najstarszy Hotel 
na Starym Mieście  Hotel George Dzielnica Ormiańska z Katedrą*, Katedra Łacińska*

* (zwiedzamy wnętrza)
•	 Przerwa na obiad – który można zamówić u pilota wycieczki (25 zł/osoba)
•	 Czas wolny, który można wykorzystać na przykład na zakupy (ok. 40 min)
•	 Wyjazd ze Lwowa do przejścia granicznego w Medyce
•	 Powrót w Bieszczady w godzinach wieczornych

CENA:  135 zł/bilet normalny   125 zł/bilet ulgowy  do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

Wtorki Czwartki Soboty

Lwów

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę Pilota na trasie 
•	 Przewodnika lwowskiego 
•	 Ubezpieczenie NNW+KL,
•	 Opłaty drogowe, parkingowe,
•	 Bilety wstępów do zwiedzanych obiek-

tów (Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, 
katedra łacińskiej, katedra ormiańska, Teatr Opery i 

Baletu, muzeum Apteka)

Ważne informacje dla klienta: 
1. Konieczny do przekraczanie jest WAŻNY PASZPORT! Dzieci także muszą posia-

dać paszporty

2. Jest to długa wycieczka! trwa około  16 godzin - czas może się wydłużyć 
ze względu na kolejki na granicy
3. Walutę możemy wymienić już w trakcie wycieczki! (PLN na UAH)
4. Płatność następuje u pilota, pilot wydaje bilet
5. Na wycieczkę warto wziąć coś do picia i do jedzenia
6. Obiad można zakupić u pilota w cenie 25 zł/osoba

•	 !!!! Paszport !!!!
•	 Gotówkę (bilet na wycieczkę + ew. 

obiad i pamiątki )
•	 Ciepły sweter lub kurtkę (wyjazd 

porankiem i powrót nocą)
•	 Okrycie przeciwdeszczowe/

przeciwwietrzne
•	 Wygodne buty do spacerów 

miejskich
•	 Napój oraz kanapki



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 

•	 Przejazd na Węgry wg rozkładu jazdy (przez przejście Radoszyce-Palota)
•	 Podróż przez Słowację : Przełęcz Radoszycką, Medzilaborce z piękną cerkwią Cyryle i Metodego, kolorowym 

budynkiem Muzeum Andego Warhola – ojca PopArtu, Krasny Brod z legendarnym klasztorem, gdzie odbywał się 
targ żon! Po drodze cerkiewki Rusinów Karpackich, Humenne, Michalovce, Trebisov, Góry Tokaju

•	 Spacer po Sarospatak: miasteczko znane na Węgrzech jako Ateny nad Bodrogiem. Spacer do Zamku 
Rakoczych, Kościoła Św. Elżbiety, ciekawe przykłady narodowej architektury węgierskiej Imre Makovecza 

•	 Baseny w skalnych grotach Barlangfurdo w Miszkolc Topolca:  Groty są unikalnym na skalę europejską i 
nieporównywalnym z niczym innym kompleksem basenów termalnych w wulkanicznych jaskiniach. Unikalne węgier-
skie kąpielisko, na które składa się 6 krytych basenów o temperaturze wody od 28 do 35 stopni, pięknie oświetlone 
skalne groty i niemal 700 metrów korytarz

•	 Degustacja win tokajskich  w piwniczce wydrążonej w wulkanicznej skale zwanej tufem. WYBIERAMY 
TYLKO NAJLEPSZE PIWNICZKI! 

•	 GOLONKI zapiekane w chlebie, tradycyjne danie węgierskiej szlachty, które zabierano na polowania. 
•	 Zakupy wina po degustacji - bezpośrednio od producenta. Możliwość kupna za Złotówki. 
•	 Powrót w Bieszczady w poźnych godzinach wieczornych.

CENA:  145 zł/bilet normalny   135 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

Środa Sobota

Węgry 

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę przewodnika/pilota na trasie 
•	 Ubezpieczenie NNW+KL,
•	 Opłaty drogowe,parkingowe,
•	 Degustacja win,
•	 Golonka zapiekana w chlebie
•	 Składka do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego.

Ważne informacje dla klienta: 
1. W krajach UE potrzbny jest dowód osobisty! Dzieci także muszą posiadać doku-
ment. 

2. JEST TO DŁUGA WYCIECZKA! - dojazd na Węgry zajmuje ok 5 godzin. 
3. Bilety na baseny są dodatkowo płatne 35 zł/osoba. Płatność u pilota. 
4. Walutę możemy wymienić już w trakcie wycieczki! (PLN - HUF)
5. Płatność następuje u pilota, pilot wydaje bilet

•	 Dowód osobisty lub Paszport
•	 Gotówkę (bilet na wycieczkę i base-

ny + ew pamiątki np. wino )
•	 Ciepły sweter lub kurtkę (degustacja 

w chłodnych piwnicach )
•	 Na basen: strój kąpielowy, ręcznik 

Klapki/japonki
•	 Coś do jedzenia i picia 
•	 Jeśli planujemy opalanie – olejek z 

filtrem.
•	 Napój oraz kanapki



CENA:  145 zł/bilet normalny   135 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU:  NOWOŚĆ 2017 

•	 Przejazd na Słowację wg rozkładu jazdy (przez przejście Barwinek)
•	 Svidnik - ekspozycja militariów z okresu II Wojny Światowej
•	 SOLIVAR - Dawna Kopalnia Soli z ogromną tężnią i największym drewnianym kieratem w 

Europie. 
•	 Spacer w Kopalniach Opali pod Slańskimi Wierchami. Kopalnie to labirynt ponad 30 km 

tuneli wykutych ręcznie w skale. Najniższe kondygnacje są zalane wodą. W kopalni wydoby-
wany był między innymi bardzo cenny kamień szlachetny tzw. tęczowy opal

•	 Koszyce - drugie co do wielkości miasto Słowacji - zwiedzanie miasta: katedra św. Elżbiety, 
kaplica św. Michała, dzwon Urban, Aleja Sław, tańczące fontanny, gmach opery, uliczka 
rzemieślników

•	 Czas wolny na zakupy, posiłek lub indywidualne zwiedzanie np. Koszycki Złoty Skarb, widok 
na miasto z wieży katedry św. Elżbiety, itp. 

CENA:  145 zł/bilet normalny   135 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

Czwartek

Słowacja

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę przewodnika/pilota na trasie 
•	 Ubezpieczenie NNW+KL,
•	 Opłaty drogowe,parkingowe,
•	 Bilety wstępów: 
•	 Solivar, kopalnia Opali, katedra św. 

Elżbiety.

Ważne informacje dla klienta: 
1. W krajach UE potrzebny jest dowód osobisty! Dzieci także muszą posiadać dokument. 

2. Jest to długa wycieczka trwa około 15 godzin
3. Płatność u pilota, pilot wydaje bilet  
4. Walutę możemy wymienić już w trakcie wycieczki! (PLN - EUR)
4. Na wycieczkę warto wziąć coś do picia i do jedzenia 
5. Warto zabrać polar lub ciepłe okrycie - w kopalniach jest chłodno 

•	 Dowód osobisty lub Paszport
•	 Gotówkę (bilet na wycieczkę + ew 

pamiątki )
•	 Ciepły sweter lub kurtkę (w kopal-

niach opali jest chłodno)  
•	 Coś do jedzenia i picia 
•	 Mile widziane aparaty fotograficzne



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 
•	 Przejazd wg rozkładów jazdy 
•	 Ruiny zamku Kmitów z platformą widokową na wzgórzu Sobień (rezerwat)
•	 Spływ Zielonym Pontonem rzeką San - spokojnym, dzikim odcinkiem!
•	 Trasa spływu: Sanok - Międzybrodzie - Liszna na 5 i 7 osobowych, bezpiecznych 

pontonach. Doskonała propozycja nawet dla osób nie umiejących pływać oraz rodzin 
z nawet małymi dziećmi czy seniorów. 

•	 Ognisko z kiełbaskami, herbatą z miętą, regionalnymi proziakami - tradycyjny pod-
karpacki podpłomyk z masłem - jadany na słodko lub słono. 

•	 Wnętrze cerkwi na Szlaku Ikon Doliny Sanu z pełnym ikonostasem
•	 Spacer z przewodnikiem po Sanoku - skarbcu Bieszczadów: Wzgórze Zamkowe, 

możliwość zwiedzania Galerii Beksińskiego i Galerii Ikon w czasie wolnym
•	 Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu z wieżą widokową i ogrodem klauzu-

rowym

CENA:  120 zł/bilet normalny   110 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

Flisacka Przygoda 

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę przewodnika/pilota na trasie 
•	 Ubezpieczenie NNW + aktywności 

sportowe
•	 Spływ pontonowy 
•	 Opieka instruktorów i ratownika
•	 Ognisko na brzegu z kiełbaską i 

proziakami - regionalnym podpłomykiem

Ważne informacje dla klienta: 
1. Spływ jest bardzo bezpieczny i przyjemny - nawet dla dzieci i seniorów
2. Płatność u pilota, pilot wydaje bilet   
3. Na pontonach jest raczej sucho, możemy jednak zamoczyć nogi do kostek 
4. Warto wziąć na ponton: nakrycie głowy, buty wodne , wodę do picia.

•	 Gotówkę (bilet na wycieczkę + 
ewentualne pamiątki)

•	 Ręcznik 
•	 Buty wodne lub sandały
•	 Coś do jedzenia i picia 
•	 Olejek z filtrem
•	 Nakrycie głowy 
•	 Okulary przeciwsłoneczne 
•	 Odzież dostosowaną do pogody

Środa Sobota



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 
•	 Przejazd wg rozkładów jazdy 
•	 Wystawa plenerowa rzeźb Bieszczadzkich artystów Zagórska VIA DOLOROSA oraz 

Ruiny klasztoru karmelitów Bosych w Zagórzu – wieża widokowa 
•	 Sanok – Skarbiec Bieszczadów - najważniejsze zabytki 
•	 Park Miniatur  drewnianych cerkiewek i kościółków z trenu Karpat w Myczkowcach
•	 Czas wolny w ORW Caritas (Kawiarnia u św Franciszka), spacer po największym w 

Polsce Ogrodzie Biblijnym, spacer po mini ZOO dla dzieci i inne. 
•	 Spacer do górskiego rezerwatu KOZINIEC - piękny punkt widokowy
•	 Przejażdżka BIESZCZADZKIMI DREZYNAMI ROWEROWYMI 
NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY POLSKI 2015
•	 TYLKO U NAS: NAPAD ZBÓJNICKI na trasie przejazdu drezynami !!!  Z ust samych 

zbójników poznacie prawdziwe historie bieszczadzkich „chłopców z za buczka”! Biało-
głowe miejcie się na baczności!

CENA:  120 zł/bilet normalny   110 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

ZBÓJNICKA Przygoda 

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę przewodnika/pilota na trasie 
•	 Ubezpieczenie NNW
•	 Drezyny rowerowe
•	 Napad zbójnicki 
•	 Wszystkie bilety wstępów 
•	 Pamiątkową drewnianą monetę

Ważne informacje dla klienta: 
1. Jest to wycieczka całodniowa, z przejazdem drezynami rowerowymi 
2. Płatność u pilota, pilot wydaje bilet   
3. Drezyny rowerowe są 4-osobowe - 2 osoby pedałują a dwie siedzą. Możliwa 
zamiana w trakcje jazdy. Wysyłek porównywalny z jazd na rowerze po pagórkach. 
4. Płatność następuje u pilota, pilot wydaje bilet.
5. Na wycieczkę warto wziąć coś do picia i do jedzenia oraz ciepły polar/kurtkę. 

•	 Gotówkę (bilet na wycieczkę + 
ewentualne pamiątki)

•	 Wygodne buty do spacerów
•	 Coś do jedzenia i picia 
•	 Nakrycie głowy 
•	 Odzież dostosowaną do pogody

Wtorek Piątek



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 
•	 Przejazd wg rozkładów jazdy 
•	 Duża Pętla Bieszczadzka przejazd wokół całego regionu turystycznego Bieszczadów
•	 Spacer po Lutowiskach  kirkut i punkt widokowy na Bieszczady Wysokie 
•	 Cerkiewka UNESCO - Smolnik nad Sanem 
•	 Plenerowa wystawa wypału węgla drzewnego oraz Zagroda Żubrów w Mucznem 
•	 Spacer w Bieszczadzkim Parku Narodowym , bojkowski cmentarz
•	 Przystanek w bacówce z bieszczadzkimi serami - możliwość degustacji oraz zakupu 

świeżych serów spod Połonin
•	 Wizyta w pracowni ikono-pisarskiej Veraikon w Cisnej
•	 Cerkiew w Górzance - unikalny w Bieszczadach ikonostas w formie płaskorzeźb
•	 Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim z Polańczyka do Soliny
•	 Tajemnice Zapory - spacer z przewodnikiem po koronie zapory w Solinie

CENA:  95 zł /bilet normalny  85 zł /bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

Bieszczadzki klasyk

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę przewodnika górskiego
•	 Ubezpieczenie NNW+KL,
•	 Bilety wstępów
•	 Pamiątkową drewnianą monetę

Ważne informacje dla klienta: 
1. Jest to wycieczka objazdowa po najbardziej znanej trasie Bieszczadów
2. Szczególnie polecana dla osób, które chcą poznać Bieszczady jako całość i 
szukają pomysłu na dalsze zwiedzanie regionu.  
3. Płatność u pilota, pilot wydaje bilet   
4. Na wycieczkę warto wziąć coś do picia i do jedzenia oraz w razie chłodniej-
szej aury ciepły polar/kurtkę. 

•	 gotówkę (bilet na wycieczkę + ewen-
tualne pamiątki)

•	 odzież dostosowaną do warunków 
pogodowych

•	 wygodne obuwie do spacerów
•	 coś do jedzenia i picia 
•	 nakrycie głowy  

Poniedziałek Piątek



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU: 

•	 Przejazd wg rozkładów jazdy 
•	 POGÓRZE PRZEMYSKIE - trasa widokowa przez Góry Słonne - największe serpentyny 

w Polsce 
•	 Zamek w Krasiczynie wraz z unikalnym ogrodem zamkowym, perła polskiego rene-

sansu 
•	 Fort Twierdzy Przemyśl - unikalnej klasy zabytek militarny z okresu I Wojny Światowej 
•	 Spacer po  Przemyskiej starówce ze „Szwejkiem”  - katedry i kościół, cerkiew grecko-

katolicka, renesansowy zamek , rynek z brukowanymi uliczkami i pięknymi kamienicami.
•	 Muzeum Dzwonów i Fajek na wieży zegarowej z widokiem na całą starówkę
•	 Kopiec Tatarski z panoramą na miasto i miejscowości Doliny Sanu
•	 Arłamów - dawne miejsce polowań dygnitarzy PRL, dziś ogromny luksusowy hotel. 

CENA:  95 zł/bilet normalny  85 zł/bilet ulogwy do 16 lat. 
Bilety wydawane 

są podczas 
wycieczki 

PRZEMYŚL w klimecie Szwejka

CO OBEJMUJE CENA?
•	 Klimatyzowany transport 
•	 Opiekę pilota
•	 Przewodnika - Szwejka
•	 Ubezpieczenie NNW+KL,
•	 Bilety wstępów
•	 Pamiątkową drewnianą monetę

Ważne informacje dla klienta: 
1. Jest to wycieczka objazdowa po Pogórzu Przemyskim ze zwiedzaniem Przemy-
śla - program zwiedzania Przemyśla  realizowany jest „na wesoło”
2. Płatność u pilota, pilot wydaje bilet   
3. Na wycieczkę warto wziąć coś do picia i do jedzenia oraz ciepły polar/kurtkę. 
4. W czasie wycieczki jest przewidziany czas wolny np. na obiad. 

•	 gotówkę (bilet na wycieczkę + ewen-
tualne pamiątki)

•	 odzież dostosowaną do warunków 
pogodowych

•	 wygodne obuwie do spacerów
•	 coś do jedzenia i picia 
•	 nakrycie głowy 
•	 mile widziane aparaty fotograficzne

Czwartek


