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Wycieczka szkolna 

              

Podkarpacie – Bieszczady - Łańcut 
 

Muz.M.Konopnickiej * Muz.Przemysłu Naftowego * Pętla Bieszczadzka * Solina i Polańczyk 

 

W PROGRAMIE 

1 dzień     

Wyjazd godz.7.00. Przejazd trasą w kierunku Tarnowa, Jasła do Żarnowca i wizyta w Muzeum Marii 

Konopnickiej z bogatą ekspozycją związaną nie tylko z życiem i twórczością poetki ale także sztuką epoki jej 

współczesnej. Muzeum posiada ok. 30 000 zbiorów i jest aktualnie największą instytucją muzealną o charakterze 

biograficzno-literackim w Polsce. Spacer po pięknym zabytkowym parku wokół dworku i zabudowań muzeum. 

Następnie przejazd widokową trasą do Bóbrki i zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa. 

„Śladami naftowych pionierów” (czas zwiedzania ok. 1 h) 

Podążając śladami Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego poznajemy historię powstania i funkcjonowania najstarszej na świecie kopalni ropy 

naftowej. Zobaczymy XIX wieczne kopanki, które nadal napełniają się ropą naftową. Na trasie nie lada gratkę stanowią multimedia i hologramy, 

które umożliwią lepsze poznanie początków epoki płynnego „czarnego złota”. 

Trasa zwiedzania obejmuje: 

I. Przejście ścieżką edukacyjną, 

II. Zwiedzanie najstarszej części kopalni (obelisk, kopanka „Franek”, kopanka „Janina”, wiertnica ręczna, wiertnica kanadyjska z lokomobilą, 

III. Zwiedzanie ekspozycji multimedialnej w tzw. Domu Łukasiewicza, 

IV. Pożegnanie przy budynku „Naftusi” 

Przejazd i spacer po wybranym rezerwacie podkarpackim,np.:PRZĄDKI a następnie przejazd do Leska na 

obiadokolację i nocleg. 

2 dzień   

8.00 śniadanie w formie bufetu i 9.00 przejazd trasą Pętli Bieszczadzkiej i zwiedzanie miejscowości: Polańczyk, 

Solina, Myczkowce. Spacer po koronie zapory w Myczkowcach oraz najwyższej w Polsce zapory na Solinie z 

malowniczymi widokami. W Polańczyku wizyta w punkcie widokowym na wzgórzu Kiczerka – piękna panorama 

Jeziora Solińskiego (możliwy godzinny rejs statkiem spacerowym po Zalewie Solińskim +15 zł / os.). Na trasie 

zwiedzimy również ciekawe drewniane cerkwie. W trakcie wędrówki odpoczynek  

w kawiarence. Przejazd przez Lesko – przejazd obok Zamku Kmitów, pięknej Synagogi, starego Ratusza  

i dawnego Parku Dworskiego. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, odpoczynek i nocleg. 

3 dzień   

8. 00 śniadanie w formie bufetu i 9.00 wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Łańcuta z postojem w miejscowości 

Blizne i zwiedzanie Kościoła Wszystkich Świętych z niezwykłym wnętrzem – zabytku z Listy UNESCO. 

Zwiedzanie kompleksu zamkowo-parkowego dawnej siedziby rodu Potockich w Łańcucie - lekcja 

muzealna. Czas na posiłek płatny we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach 

wieczornych. 
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Cennik na 1 uczestnika w grupie: 

Rodzaj zakwaterowania 45< ucz. 44–40 ucz. 39-35 ucz. 34-30 ucz. 

Hostel – łazienki na korytarzach 
Dla opiekunów pokoje z łazienkami 

340,00 365,00 395,00 430,00 

Hotel/pensjonat - pokoje z łazienkami 390,00 415,00 445,00 480,00 

 
Cena zawiera :  
 

 przejazd autokarem, opieka przedstawiciela biura,  

 usługi przewodnickie 

 2 noclegi wg wybranej opcji. W każdej dla opiekunów pokoje z łazienkami. 

 Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje,  

 Bilety wstępu: Muz.M.Konopnickiej, Muz.Zamkowe w Łańcucie, Muz.Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,  

 1 nauczyciel na pełne 10 uczestników gratis 

 Ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

 

Możliwości dodatkowo płatne: 

 Park miniatur w Myczkowcach – miniaturki drewnianych cerkwi i kościółków karpackich + 5,00 

 Przejazd legendarną kolejką wąskotorową Majdan – Przysłup  

 Rejs po J.Solińskim + 15,00 

 Obiad w restauracji zamkowej w Łańcucie – ok.25,00 


