
 
  

 

Bieszczady Challenge 
 
25-27 maja 2022 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 7.00. 

Przejazd do Polańczyka. 

Wyprawa 4×4 – czyli rajd samochodami terenowymi po bieszczadzkich bezdrożach. Podczas wyprawy zobaczyć 

można miejsca dostępne tylko nielicznym śmiałkom, którzy bez obaw zapuszczają się w dziewicze, pełne 

dzikiego zwierza ostępy. Pokażemy również technikę prowadzenia samochodu terenowego. 

Zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie 

Etap 1 

Bieszczady Challenge to gra terenowa realizowana w dwóch grupach, które wyruszają szlakiem wprost 

do opuszczonej łemkowskiej wsi – Bereżnicy Niżnej. Każda grupa otrzyma mapę z zaznaczoną drogą oraz 

wskazówkami dotyczącymi ukrytych skarbów. Podczas gry: 

 Orientering – nauczymy odnajdywania drogi w terenie przy pomocy kompasu oraz urządzenia 

GPS, 

 Mapy – przeprowadzimy ćwiczenia z posługiwania się mapą oraz odnajdywania punktów dzięki 

którym można dotrzeć do celu, 

 Przeprawa przez górskie potoki – drużyny będą musiały zbudować z kamieni przeprawę by suchą 

stopą przejść na drugi brzeg potoku, 

 Stara Wieś – celem wyprawy jest opuszczona łemkowska wioska z ruinami cerkwi oraz pełnych 

tajemnic, starych piwnic. Podczas gry uczestnicy poznają bogatą historię bieszczadzkiego 

regionu. 

 

Obiad dwudaniowy 

 

 



 
  

 

Etap 2 

Wariant 1: 

Spływ pontonami – szum wody, wspaniałe krajobrazy, pstrągi wyskakujące ponad powierzchnię 

wody – tak w kilku słowach oddać można atmosferę panującą podczas wycieczki pontonami 

malowniczą doliną największej z bieszczadzkich rzek. Uczestnicy imprezy ubrani są w kapoki a 

nad jej przebiegiem czuwają instruktorzy oraz opiekunowie grupy. 

UWAGA: Warunkiem realizacji spływu jest odpowiedni poziom wody. W przypadku 

nieodpowiedniego stanu wody realizowany będzie wariant 2 lub 3. 

Wariant 2 

Szkolenie Bieszczadnika – na leśnej polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: 

przeciąganie liny, bieg w nartach, bieg w trzyosobowych spodniach, łucznictwo oraz rzut 

podkową. Ponadto zorganizujemy grę w MEGA DARTY. Każdy z uczestników zabawy otrzyma 

pamiątkowy certyfikat potwierdzający zdobycie bieszczadzkich sprawności. Na koniec specjalnie 

dla Was – przejażdżka segwayem. 

Wariant 3: 

Rejs jachtami po Jeziorze Solińskim z aplikacją „odkrywaj razem z watahą” która pozwala odkryć 

punkty trzech ścieżek: przyrodniczej, historycznej i podwodnej. 

Kolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie + suchy prowiant 

Sanok – zwiedzanie skansenu, w którym zobaczyć można piękną drewnianą architekturę, pozostałość po 

dawnych mieszkańcach regionu 

Wyjazd w drogę powrotną. 

Przerwa na posiłek (we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Zakończenie wycieczki pod szkołą ok. godz. 20.00 (godzina orientacyjna). 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad trzeciego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 35 zł/osoba 

- ognisko z legendami bieszczadzkimi – dodatkowo płatne 20 zł/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 



 
  

 

 

Cena: 760 zł/osoba (dla grupy 60 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 usługi przewodników lokalnych 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i realizację programu 
 opłaty parkingowe i drogowe 
 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 

 

Cena nie zawiera: 
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 

Zakwaterowanie: 
 „Dom na Skale” należący do kompleksu wypoczynkowego Skalny SPA w Polańczyku, pokoje z łazienkami 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby 
uniemożliwiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 
 


