Program wycieczki „Na wschód od Wisły”
21.06 - 27.06.2021
Poniedziałek - 21.06.21
4:15 – zbiórka na parkingu koło basenu w parku
4:30 – wyjazd z parkingu (4:40 – parking koło Lidla)
12:00 – przyjazd do Kazimierza, przystanek na stacji benzynowej. Wycieczka meleksami po Kazimierzu. Przerwa
na kawę i lody
15:00 – zwiedzanie Kazimierza z przewodnikiem
16:30 – wyjazd z Kazimierza do hotelu (Prezydent) w Uciążu , zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

Wtorek - 22.06.21
Śniadanie, wycieczka objazdowa z przewodnikiem : Puławy, Nałęczów, Kozłówka (zwiedzanie zamku i parku).
Powrót na obiadokolację.

Środa - 23.06.21
Śniadanie, wyjazd do Rzeszowa. Przyjazd ok. 13.00, spotkanie z przewodnikiem.
Poznanie Rzeszowa z autokaru (ok. 0,5 godz.), przejazd na parking. Zwiedzanie Rzeszowa ok. 3,5 godz.: ul. 3 Maja,
rynek, Plac Cichociemnych, Ogrody Bernardyńskie, Sanktuarium MB Rzeszowskiej (Bernardyni) – najstarsze w
diecezji rzeszowskiej, Kościół Farny – najstarszy w Rzeszowie, Sanktuarium MB Szkaplerznej – kościół popijarski,
Park Łączności z Polonią – pomnik gen. W. Sikorskiego, Zamek Lubomirskich (z zewnątrz), Muzeum Dobranocek,
lub Muzeum Etnograficzne.
Wyjazd do hotelu w Boguchwale (godz. wyjazdu zależy od tego co będziemy zwiedzać, oprócz spaceru).
Ok. 18:30 zakwaterowanie i obiadokolacja.

Czwartek - 24.06.21
Śniadanie
8.15 – wyjazd do Komańczy, po drodze przerwa na stacji benzynowej (toalety)
11.00 – zwiedzanie Izby Pamięci ks. kard. Wyszyńskiego w Komańczy, spacer do figury MB Leśnej
12.30 – wyjazd do Sanoka
13.30 – zwiedzanie, spacer do kościoła Franciszkanów (związanego z ks. kard. Wyszyńskim), pomnik Szwejka
15.15 – wyjazd do Skansenu
15.30 – zwiedzanie największego skansenu w Polsce (ok. 2,5 godz.), w tym jedną z cerkiewek, oraz odtworzonego
rynku miasteczka galicyjskiego, powinna być otwarta odtworzona synagoga z Połańca
18.15 – wyjazd do Boguchwały
19.45 – obiadokolacja.

Piątek - 25.06.21
9.00 – wyjazd do Birczy (przez Dynów, od Dynowa jedna z najmniej zamieszkałych części województwa)
10.30 – zwiedzanie wystawy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, (rodzaj muzeum
przyrodniczego)
11.30 – wyjazd do Krasiczyna, zwiedzanie parku i zamku (o 12.00) w Krasiczynie (kaplica zamkowa, wg znawców
– druga po wawelskiej)
13.15 – wyjazd do Przemyśla

13.45 – zwiedzanie Muzeum Dzwonów i Fajek
14.45 – przerwa na kawę i lody
15.45 – zwiedzanie archikatedry rzymskokatolickiej (z kryptami, jeśli będą otwarte), zwiedzanie katedry
greckokatolickiej - wejście do przedsionka, widać całe wnętrze z ikonostasem
17.00 – wyjazd na Zniesienie, resztki fortu twierdzy Przemyśl, panorama Przemyśla
18.00 – wyjazd do Boguchwały, przez Pruchnik, Kańczugę. Jadąc drugą trasą, zobaczymy ciekawe miasteczko jak
Pruchnik, czy Markową
20.00 – obiadokolacja

Sobota - 26.06.21
Śniadanie
9.00 – wyjazd do miejscowości Blizne
10.00 – zwiedzanie zabytkowego, drewnianego kościoła z XV w. (UNESCO)
11.00 – wyjazd do Krosna, przez Czarnorzeki, jadąc tą drogą zobaczymy z daleka ruiny zamku Kamieniec (podobne
jak na Jurze), spacer 30-minutowy po Rezerwacie „Prządki”
12.30 – zwiedzanie Muzeum Podkarpackiego (w Muzeum m.in. największa w Polsce kolekcja ozdobnych lamp
naftowych)
14.00 – przerwa na kawę
15.00 – zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła – warto zwiedzić, zakupy, ok. 2 godz.
17.15 – wyjazd do Iwonicza Zdroju
17.45 – krótki spacer po uzdrowisku (w tym źródło Bełkotki)
19.00 – wyjazd do Rymanowa Zdroju
19.15 – krótki spacer po uzdrowisku
19.45 – wyjazd do Boguchwały
20.45 – obiadokolacja

Niedziela - 27.06.21
Dla zainteresowanych msze św. w pobliskim kościele (ok. 400 m) w Boguchwale: 7.00, 9.00.
9.30 – wyjazd do Jasła
11.00 – zwiedzanie Muzeum Regionalnego
12.45 – wyjazd do Trzcinicy
13.30 – zwiedzanie Karpackiej Troi (2 godz.)
15.45 – wyjazd w kierunku Prudnika, do Ładnej
17.00 – Ładna - stacja benzynowa GROSAR, smaczne i szybkie jedzenie
18.15 – wyjazd do Prudnika (dojazd na autostradę A4 – Tarnów Płn.) dalej A4
22.15 – Prudnik

UWAGA:
Koszt wycieczki – 1100 zł, (przejazd autokarem, noclegi, śniadania i obiadokolacje, wstępy i
przewodnicy). Wpłaty do 10.06.2021 r.
Noclegi: pokoje 2- osobowe, Hotel "Prezydent" w Uciążu (4 km od Kazimierza); Ośrodek w Boguchwale
(10 km od Rzeszowa).
Należy zabrać maseczki, zaświadczenia o szczepieniu (kto był szczepiony).
Program może ulec niewielkim zmianom ze względu na obostrzenia związane z covidem.

