
                                          MIĘDZYZAKŁADOWY  ZWIĄZEK   ZAWODOWY 
                                              PRACOWNIKÓW KM 

                    zaprasza na 7- dniową wycieczkę  

           w Bieszczady 
                  dla pracowników i osób uprawnionych  

                 w dniach 19.-25.06.2017 r.                     
Całkowity koszt wycieczki: 935 zł. 

w cenie zagwarantowane: 

- 6x zakwaterowanie w pokojach 2,3-osobowych z łazienką  

   w miejscowości Berezka (4km. od Zalewu Solińskiego), 

- wstępy i przejazdy do zwiedzanych obiektów oraz opieka przewodnika, 

- 6x śniadanie i obiadokolacja lub obiad (świadczenia zaczynają się  

   obiadokolacją pierwszego dnia i kończą śniadaniem dnia ostatniego) 
  

w programie: 

Zwiedzanie Krosna z Rynkiem i Kościołem NMP, Starego Miasta w Sanoku, 

Rymanowa i Iwonicza Zdroju, Tokaju, Muzeum Konopnickiej w Żarnowcu, 

Cerkwi w Czerteżu i Smolniku, Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach 

Dolnych, Huty Szkła w Rymanowie, Zamku Sobień, Cmentarza wojennego  

w Dukli. 

Rejs statkiem po Zalewie Solińskim, przejazd Bieszczadzką Ciuchcią, kąpiel  

w basenach termalnych Tiszaújváros, wizyta w piwnicy winnej w Tolcsvie. 

Przejście szlakami na Bukowe Berdo, Tarnicę, do Morskiego Oka, do Jeziorek 

Duszatyńskich, wzdłuż Zalewu Myczkowieckiego i na solińską tamę.  

Bieszczadzkie klimaty przybliżą spotkania w galeriach rzeźbiarskich, ze sztuką 

pisania ikon, piosenką łemkowską i bieszczadzką  z Zakapiorami i dzielnym 

wojakiem Szwejkiem oraz pobyt w Siekierezadzie. 

Poza tym impreza taneczna z kapelą, ognisko na bieszczadzkim szlaku, zakupy 

lokalnych produktów na Węgrzech i w bacówkach oraz niespodzianki. 
  

Przejazdy pociągiem z Warszawy do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy płatne dodatkowo w zależności od 

posiadanych uprawnień. Cena biletów w obie strony: Normalny- 130zł, 88%- 26zł, 99%- 13zł.  Miejscówki rezerwowane 

i bilety kupowane przez organizatora. Wyjazd z Warszawy Wschodniej 19.06.2017 r. o godz. 5.58. Powrót do Warszawy 

Wschodniej 25.06.2017 r. o godz. 22.01. 
  

Osoby zainteresowane prosimy o wpłatę zaliczki na konto wycieczki w wysokości 305 zł. do dnia 01.04.2017 r.  

W wypadku rezygnacji z wycieczki po dniu 15.05.2017 r. i nie znalezienia zastępców 50% zaliczki nie podlega zwrotowi. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o rezerwacji decyduje kolejność wpłat. 
 Degustacja win na Węgrzech fakultatywnie. Płatna na miejscu 2000 forintów. 

 

Zapisy pod nr tel : 784 044 957 

 
 * program może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe lub inne niezależne od organizatora 

 ** cena wycieczki może ulec zmianie ze względu na zmianę: programu, cen biletów do  

       zwiedzanych obiektów oraz kursów walut 

 *** prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, nr tel., adres, nr PESEL oraz stanowisko i miejsce  

        pracy pracownika 

 **** do 15.05. prosimy o pobranie i dostarczenie  zaświadczenia o dochodach swoich i współmałżonka do działu socjalnego oraz 

wniosku o dofinansowanie wycieczki. 


