
Zielona Szkoła „Adrenalina w Krainie Wilka”
Termin: 21-25.09.2020r.

Hotel Skalny Spa Bieszczady w Polańczyku w Bieszczadach osadzony jest na skale pośród gór nad
„Bieszczadzkim  Morzem”. Wyjątkowe  położenie  ośrodka  stwarza  nieograniczone  możliwości
zorganizowania aktywnego wypoczynku.
Hotel oferuje 180 miejsc noclegowych w wygodnych, nowoczesnych pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV.
Wszystkie  pokoje posiadają  balkon a  niektóre  z  nich  przestronny taras  (od  strony wschodniej  z
pięknym widokiem na Jezioro Solińskie).

  

Do dyspozycji gości: 
- kawiarnia, restauracja,
- sale konferencyjne,
- korty tenisowe,
- kryty basen z atrakcjami wodnymi (przeciw fala, wodospad)
- Centrum Spa&Wellness,
- sala fitness,
- wypożyczalnia rowerów,

Grupa zakwaterowana zostanie w budynku Dom na Skale wchodzącego w skład kompleksu Hotelu 
Skalnego. Do dyspozycji pokoje 4 osobowe oraz apartamenty 4, 5, 6 osobowe. Apartamenty składają
się z 2 lub 3 sypialni oraz z jednej lub dwóch łazienek w zależności od wielkości apartamentu.
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Program pobytu:
Dzień 1:
Wyjazd z pod szkoły o godz. 8:00. 
Przyjazd  do  Polańczyka  o  godz.  15:00  –  zakwaterowanie.  Zapoznanie  się  z  hotelem  i  jego
infrastrukturą, spacer po okolicy. 
O godzinie 18:00 kolacja.
Wieczór Legend Bieszczadzkich z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek

Dzień 2: Bieszczady Challenge
Śniadanie o godzinie 8:00. Po śniadaniu zajęcia z instruktorami:

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. 
ORIENTERING  -  nauczymy  się  odnajdywania  drogi  w  terenie  przy  pomocy  kompasu  oraz
urządzenia GPS, 
MAPY - przeprowadzimy ćwiczenia z posługiwania się mapą oraz odnajdywania punktów dzięki
którym dotrzemy do celu, 
PRZEPRAWA przez  górskie  potoki  -  drużyny będą musiały zbudować z kamieni  przeprawę by
suchą stopą przejść na drugi brzeg potoku, 
STARA WIEŚ - celem naszej wyprawy jest opuszczona łemkowska wioska z ruinami cerkwi oraz
pełnych tajemnic, starych piwnic, poznamy bogatą historię bieszczadzkiego regionu

O godzinie 13:00 obiad.

ETAP 2 Propozycja 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. 

LUB 

ETAP 2 Propozycja 2 – Techniki linowe - Zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych,
które  poznamy  pod  czujnym  okiem  instruktora.  Sprawność  będziemy  szlifować  na  ściance
wspinaczkowej oraz podczas próby budowy wieży ze skrzynek.

O godzinie 19:00 kolacja.

Dzień 3: Na bieszczadzkich połoninach
Śniadanie o godzinie 8:00. Pobranie suchego prowiantu.

Wyprawa w Góry - Każdy kto odwiedza Bieszczady powinien choć raz wyruszyć z przewodnikiem
na  pełen  ciekawostek  górski  szlak.  Piesza  wyprawa  w  Wysokie  Bieszczady  to  niezapomniana
przygoda dla każdego, żądnego wrażeń. Czeka nas piesza wędrówka na szczyt Połoniny Wetlińskiej
do kultowego schroniska  Chatka  Puchatka  w samym sercu Bieszczadzkiego  Parku Narodowego.
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Wędrując  połoninami  zobaczycie  piękne  krajobrazy  i  poczujecie  bliskość  dzikiej,  bieszczadzkiej
przyrody.  Oprócz  wyjścia  w  góry  przejedziemy  autokarem  dookoła  Bieszczadów.  Przewodnik
opowie nam o historii mijanych miejsc. Zabierzemy Was w najpiękniejsze miejsca ukryte pośród
zielonych połonin: 

ZAGRODA ŻUBRA W MUCZNEM 
W leśnej zagrodzie z tarasem widokowym obserwować będziemy z bliska te wspaniałe zwierzęta. 

ŚCIEŻKA HISTORYCZNA 
Tereny dawnej wsi Smolnik. Poznamy historie i legendy o dawnych mieszkańcach bieszczadzkich
dolin. Odwiedzimy piękną, drewnianą cerkiew. 

UWAGA: Istnieje możliwość zorganizowania wyprawy innym szlakiem, stopień trudności szlaku
dopasujemy do możliwości grupy. Zapewniamy suchy prowiant na wyprawę w góry.

O godzinie 18:00 obiadokolacja.

Dzień 4: Nad bieszczadzkim morzem
Śniadanie o godzinie 8:00. Po śniadaniu zajęcia z instruktorami:

ETAP 1 – Tajemnice Soliny 
Największa w Polsce zapora  wodna w Solinie  -  przejdziemy koroną tej  monumentalnej  budowli
podziwiając panoramę jeziora z Bieszczadami w tle. 

O godzinie 13:00 obiad.

ETAP 2 – Duchy Bieszczadzkiego Morza 
(Rejs jachtami typu DZ - 2 h) Podczas rejsu Skiper zdradzi nam tajniki żeglowania, nauczymy się
zasad sterowania łodzią,  poznamy nazwy żagli,  wiatrów i olinowania.  Poznamy również historię
powstania  Jeziora  Solińskiego  oraz  związanych  z  tym  losów  dawnych  mieszkańców  zalanych
wiosek. Dowiemy się jak głębokie jest jezioro oraz poznamy wiele innych ciekawostek związanych z
Bieszczadzkim Morzem.

ETAP 3- Żeglarski piknik nad jeziorem
Dobijamy do przystani - spotykamy się nad brzegiem jeziora gdzie podczas licznych gier i zabaw
sprawdzimy  Wasze  sprawności  żeglarskie.  W  programie:,  konkurs  rzutu  kołem  ratunkowym,
przeciąganie tratwy, rzut w pirata (mega dart), bieg w pirackich spodniach oraz wiele innych atrakcji.
Specjalnie dla Was - AQUAZORBING - spacer po jeziorze w dużej, przeźroczystej kuli

O godzinie 19:00 obiadokolacja.

A wieczorem...  DYSKOTEKA W PIANIE lub FLUO PARTY Dyskoteki na całym świecie są do
siebie  podobne....  U nas  jest  inaczej,  na  naszej  dyskotece  będziesz  mógł  poszaleć  w pianie  lub
pomalować ciało farbą świecącą w świetle UV ! Najnowsze przeboje, profesjonalny DJ, rewelacyjne
nagłośnienie - takie imprezy są tylko w Bieszczadach !
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Dzień 5:   
Śniadanie o godzinie 8:00. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną.
Pakowanie bagaży. Wyjazd w kierunku Warszawy.
Planowany przyjazd pod szkołę jest około godziny 17:00.

Program wycieczki jest ramowy. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Cena: 850,00 zł / osoba 

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie,
- zakwaterowanie w Hotel Skalny – budynek Dom na Skale (4 noce) http://www.skalnyspa.pl/ 
- wyżywienie 3 posiłki dziennie, 
- realizację programu pobytu zgodnie z ofertą,
- opiekę pilota, animatorów, instruktorów,
- ubezpieczenie NNW – inwalidztwo w wysokości 5000zł oraz NNW – śmierć – 2500zł.

Informacje dodatkowe:
- przejazd na trasie Warszawa – Polańczyk trwa około 7 godzin
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