
Wykaz tras objazdowych i spacerowych. 

Maksymalna liczba osób – 8 

Wyjazd z Ustrzyk Górnych/okolice 

 

 

1. Ustrzyki Górne- Smolnik [zwiedzanie najstarszej cerkwi typu bojkowskiego  w  Bieszczadach], 

możliwość zakupu serów kozich  w Agroturystyce Bieszczadzka Koza w Smolniku –Równia [ 

zwiedzanie  najpiękniejszej bieszczadzkiej cerkwi] - Myczkowce [zwiedzanie Centrum Kultury 

Ekumenicznej, wejście płatne tylko do Galerii Miniatur Cerkwi i Kościołów Karpackich] – Solina 

[zwiedzanie zapory] – Polańczyk [zwiedzanie kościoła w którym znajduje się cudowna ikona M.B. 

Łopieńskiej] - Łopieńka [ zwiedzanie jednej z najpiękniejszych, odrestaurowanych cerkwi] – 

powrót Ustrzyki Górne. 

Trasa całodniowa z pilotem, przebiega głównie Dużą i Małą Obwodnicą Bieszczadzką. 

Koszt 600 zł. 
 

2. Ustrzyki Górne – Uherce Mineralne, przewóz osób na drezyny [ rezerwacje indywidualne],  

opcjonalnie zwiedzanie browaru regionalnego Ursa Major w Uhercach Mineralnych, {możliwość 

zakupu regionalnego piwa}. Powrót Ustrzyki Górne 

Czas ok. 5 godz. włączając w to przejazd drezynami. 

Koszt 300zł.( nie wliczając ceny drezyny) 

 

3. Wędrówka do źródeł Sanu z pilotem. 

Ustrzyki Górne – Bukowiec n/Sanem. 

Przejazd i wędrówka do źródeł Sanu przez nieistniejące już wsie w dolinie Sanu, Bukowiec, 

Beniowa, Sianki, punkt widokowy na ukraińską część Sianek, źródła Sanu, powrót tą samą trasą. 

Po trasie odczytywanie miejsc na bazie starych przedwojennych fotografii. Powrót Ustrzyki Górne. 

Trasa całodniowa, w tym wędrówka ok.7 godz. z pilotem. 

Koszt 650 zł. 

Koszt tylko przejazdu do parkingu w Bukowcu i późniejszy odbiór turystów 400 zł. 

 

 

4. Wędrówka na wieżę widokową nad Mucznym, z pilotem. 

Ustrzyki Górne – Plenerowe Muzeum Wypału Drzewnego - Zagroda zachowawcza Żubrów –  

Muczne, miejsce pamięci narodowej Brenzberg (dawna leśniczówka na Jeleniowatym), wieża 

widokowa, powrót na parking. Opcjonalnie przejazd i wyjście na punkt widokowy ,,Pichurów” i do 

tzw. Bunkra ,,Rebrowa”. Powrót Ustrzyki Górne. 

Czas ok. 5 godz. 

Koszt 400 zł. 

 

 

5. Ustrzyki Górne – Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu – ruiny zamku Sobień – 

Skansen w Sanoku ( opcjonalnie Muzeum na Zamku w Sanoku) 

Trasa całodniowa , wycieczka z pilotem do ruin klasztoru i do ruin zamku na górze Sobień, 
zwiedzanie Skansenu indywidualnie bądź z przewodnikiem Skansenu, konieczne wykupienie biletu 

wstępu.. Opcjonalnie (jeśli czas pozwoli) Zamek w Sanoku indywidualnie. Powrót Ustrzyki Górne. 

Koszt 600 zł. 
 

 

6. Bieszczady Odnalezione. 

Ustrzyki Górne – Polanki – Sine Wiry - Jaworzec –Sine Wiry -  Polanki – Ustrzyki Górne. 

Wędrówka na Sine Wiry, przez wieś Zawój, Łuh, do Jaworzca. Trasa przez nieistniejące wsie, z 

uwzględnieniem cerkwisk, dobrą drogą obecnie wyasfaltowaną, dojście do nieistniejącej wsi 

Jaworzec, gdzie znajduje się Bacówka PTTK, Zwiedzanie pozostałości po dawnej wsi, m.in. krzyż 

pańszczyźniany wzniesiony w 1848 roku, (po renowacji), pozostałości fundamentów murowanej 

cerkwi, i pozostałości po dawnych zabudowaniach. Powrót tą samą drogą. Opcjonalnie, dowóz 

turystów do Polanek, i przejazd na pusto do Jaworzca.  

Trasa od Polanek do Jaworzca 10 km.  

Koszt 400 zł. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

       

 

 


