WIELKI SZLAK LEŚNY
WYPRAWA 015
BIESZCZADY BEZ BARIER
Nr katalogowy: WSL2020015NPS
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLACZEGO TUTAJ?
Bieszczady to jedno z
najbardziej dzikich miejsc w
Polsce. Zapiera dech w
piersiach bez względu na porę
roku. Leży na pograniczu
polsko-słowacko-ukraińskim i
jest najdalej wysuniętym na
południowy wschód
skrawkiem Polski.
Będąc w Bieszczadach nie
można zapomnieć o wizycie
nad Soliną, gdzie znajduje się
największa w Polsce
betonowa zapora wodna a
także o przejażdżce
najsłynniejszą w Polsce koleją
wąskotorową.

To wyprawa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które
chcą aktywnie odpocząć w otoczeniu natury, poznając kulturę i tradycję
legendarnych Bieszczadów.
Czas wyprawy: 3 dni
Miejsce noclegów: OSW WOŁOSAŃ
Liczba km do przejechania wózkiem łącznie: ok. 15 km
Liczba km do przejechania samochodem łącznie: ok. 171 km
Rezerwacja: samodzielna
Obiekty wymagające rezerwacji:
1. Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wołosań”, 38-607 Cisna 87,
tel. 13 468 63 73.
Uwaga: Obiekt może mieć ograniczoną dostępność.
2. Bieszczadzka Kolejka Leśna, Majdan 17, 38-607 Cisna, tel. (+48) 13
468 63 35, email: biuro@fbkl.pl
3. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie "Knieja", knieja@muzeumknieja.pl ,
tel. + 48 609 474 783, + 48 691 790 520
Sugerowana liczba osób na wyprawie: 2 osoby

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY
PIĄTEK:
- zakwaterowanie w OSW Wołosań,
- przejazd autem na parking w Cisnej GPS 49.210967, 22.328809 (ok. 1
km, ok. 2 minut)
- zwiedzanie miejscowości Cisna - m.in. Baru Siekierezada,
- powrót autem do OSW Wołosań (ok. 1 km, ok. 2 minut)
- kolacja w OSW Cisna
- nocleg w OSW Cisna
SOBOTA:
- śniadanie w OSW Wołasań
- przejazd autem do Majdanu (ok. 4 km, czas przejazdu ok. 5 min.)
- przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną do Balnicy i z powrotem, w
międzyczasie zwiedzanie skansenu i ekspozycji muzealnej (czas przejazdu
i zwiedzania ok. 2 h 30 minut)
- przejazd autem do Zagrody Żubrów w Mucznem (ok. 59 km, czas
przejazdu ok 1,2 godz.)
- wizyta w Zagrodzie Żubrów w Mucznem, gdzie można podziwiać stado
liczące kilkanaście osobników (przejazd wózkiem ścieżką edukacyjną
Krutyjówką ok. 3 km, czas przejazdu 1,5 h)
- obiad w okolicach Mucznem lub w Cisnej
- powrót autem do OSW Wołosań (ok. 58 km, ok. 1,1 godz.)
- kolacja w OSW Wołosań

NIEDZIELA:
- śniadanie w OSW Wołosań
- przejazd autem do Baligrodu (ok. 19 km, czas przejazdu ok. 20 minut)
- przejazd wózkiem po parku w Baligrodzie – (ok. 10 min)
- przejazd autem do Muzeum Knieja (ok. 7 km, czas przejazdu ok. 7 min)
- zwiedzanie Muzeum Knieja (czas zwiedzania około 1 godz.)
- przejazd autem do Portu Solina (ok. 25 km, czas przejazdu ok. 30 min)
- obiad we własnym zakresie w okolicach Soliny
- rejs po Jeziorze Solińskim oraz spacer po koronie zapory wodnej w Solinie (czas rejsu i zwiedzania ok. 2,5 h)
- koniec wycieczki

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
(żr.: strony www; ustalenia telefoniczne z opiekunami obiektów.

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne
sprawdzenie niżej opisanych danych w poszczególnych obiektach
Bieszczadzka Kolejka Leśna
Informacja aktualna na maj 2022 r.
Rozkład jazdy:
Maj, Październik
Wtorek i środa
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 10:00
Czwartek i piątek
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 10:00 – Kursy za parowozem
Sobota i niedziela
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 12:00
Czerwiec, Wrzesień
Wtorek i środa
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 12:00
Czwartek i piątek
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 12:00 – Kursy za parowozem
Sobota i niedziela
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 12:00
Lipiec, Sierpień
Wtorek, środa, czwartek, piątek
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 9:45, 12:00, 12:15, 14:30
Majdan – Dołżyca – Majdan (1h 20min) godz. odjazdów: 10:00, 12:00 – Kursy za parowozem
Poniedziałek, sobota i niedziela
Majdan – Balnica – Majdan (2h) godz. odjazdów: 9:30, 9:45, 12:00, 12:15, 14:30
Wycieczka do Balnicy i z powrotem trwa 2 godziny (w tym 30 min. postoju w Balnicy)
Wycieczka do Dołzycy i z powrotem trwa 1 godz. 20 min. (w tym 20 min. postoju w Dołżycy)
UWAGA: Trasa Majdan-Przysłup-Majdan nieczynna do odwołania
Cennik:
Majdan-Balnica-Majdan: 36 zł bilet normlany, 30 zł bilet ulgowy
Przejazdy za parowozem:

Majdan-Balnica-Majdan: 45 zł bilet normlany, 38 zł bilet ulgowy
Majdan-Dołżyca-Majdan: 36 zł bilet normlany, 30 zł bilet ulgowy
Bilet peronowy: 2 zł – dla zwiedzających nie korzystających z przejazdu kolejką
Bilet bezpłatny: dzieci do lat 3
Bilet ulgowy: dzieci od 3 do 15 lat oraz seniorzy od 70 roku życia.
Bilety do nabycia w kasie w dniu przejazdu pociągu lub wcześniej przez Internet – https://kolejka.bieszczady.pl/kupbilet/ Nie ma konieczności drukowania biletów online – weryfikacja pasażerów następuje bezpośrednio przy wejściu
do pociągu na podstawie nazwiska podanego w formularzu w chwili zakupu!
Zagroda żubrów w Mucznem
Informacja aktualna na maj 2022 r.
•

Wstęp wolny całą dobę. Dla zwiedzających przygotowano tarasy widokowe zapewniające możliwość obserwacji
żubrów niezależnie od pogody. Obiekt służy edukacji przyrodniczej i jest jedną z największych atrakcji
turystycznych regionu.

•

Żubry oglądać można codziennie.

•

Zwiedzanie jest bezpłatne.

•

Kontakt: Nadleśnictwo Stuposiany, Stuposiany 4, 38-713 Lutowiska, tel./ fax: +48 13 461 00 10, +48 13 461 01 71;
e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja
Informacja aktualna na maj 2022 r.
•

Muzeum znajduje się w miejscowości Nowosiółki tuż przy drodze wojewódzkiej nr 893 na trasie Lesko-Cisna.

•

Muzeum jest własnością prywatną, powstało z pasji Państwa Wałachowskich do łowiectwa i przyrody. W trzech
salach prezentowane są: fauna i flora regionu, dzieje łowiectwa i leśnictwa oraz ich rola na tych terenach jak
również galeria zdjęć historycznych. Można zobaczyć tu kolekcję ptaków łownych i chronionych, ale przede
wszystkim zbiór gatunków puszczańskich tj. niedźwiedź, wilk, ryś, żbik i majestatyczne żubry. Przedstawiono
również walory historyczne regionu. Znajdziemy tu unikatowe zdjęcia pochodzące ze zbiorów własnych, narzędzia
leśne, przedmioty codziennego użytku.

•

https://muzeumknieja.pl/

•

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w towarzystwie przewodnika (za dodatkową opłatą).

•

Muzeum znajduje się na jednym poziomie, jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

•

W obiekcie dostępna jest toaleta.

•

wejście na teren Muzeum – płatne
bilet normalny – 10 zł,
bilet ulgowy (do 18 r. ż) - 6 zł
dzieci do lat 5 – bezpłatnie
filmowanie / fotografowanie - 5 zł
usługa przewodnicka (dla osób indywidualnych) – 40 zl
usługa przewodnicka (grupy pow. 20 osób) - bezpłatni

•

Muzeum czynne cały rok,
Godziny otwarcia:
9:00 – 17:00 (październik – kwiecień)
8:00 -19:00 (maj-wrzesień)

•

Należy zarezerwować sobie ok. 1h na zwiedzanie obiektu.

•

Obiekt wyposażony w sklepik w którym można zakupić unikatowe pamiątki oraz publikacje tematyce
bieszczadzkiej w tym również mapy i przewodniki.

•

Obok muzeum znajduje się smażalnia ryb Leśne smaki http://lesne-smaki.pl/smazalnia-ryb/ Można również
skosztować kuchni polowej oraz specjałów wprost ze spiżarni właściciela.

Warto również zapytać o organizację Fotosafarii. Jest to wyjazd samochodem terenowym w najmniej znane zakątki
Bieszczad w celu podpatrywania zwierzyny, szukania śladów po dawnych mieszkańcach i obcowania z jeszcze dzikimi
terenami. Wyprawa trwa około 4 godzin, w ciągu których można poznać mało znane tereny Bieszczad, a przy odrobinie
szczęścia zaobserwować mieszkańców Karpackiej Puszczy. Podczas wyprawy można spotkać nie tylko jelenie czy sarny,
ale także żubry, niedźwiedzie, wilki oraz inne zwierzęta, które kryją się w okolicznych lasach.
Port Solina
Informacja aktualna na maj 2022 r.
•

Czynny sezonowo – prosimy o kontakt z biurem portu ws. aktualnych rejsów pod nr. tel. 693 373
866

•

Bilet na dwugodzinny rejs z Portu Solina – 50 zł/os. dorosła oraz 30 zł/dzieci do lat 15

•

Bilety na krótsze rejsy (50 minut) – 25 zł/os. dorosła, oraz 15 zł/dzieci do lat 15

•

Bilety najlepiej zarezerwować przez maila: biuro@port-solina.pl lub drogą telefoniczną, tel.: +48 693 373 866

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY
Stan na 19.05.2022 r. dla 2 dorosłych osób:
- nocleg w OSW Wołosań – pokój z udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – 85
zł/os/dobę (powyżej 1 doby bez śniadania106 zł/os/dobę (powyżej 1 doby ze śniadaniem)(źr.: http:
http://www.wolosan.pl/cennik/ )
- bilety wstępu:
•

Bieszczadzka Kolejka Leśna – bilet 36 zł/os.

•

Port Solina: rejs bilet normalny 50 zł/os. oraz 30 zł/dzieci do lat 15 (źr. http://port-solina.pl/cennik.html )

•

Bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego Knieja bilet normalny – 10 zł/os., ulgowy – 6 zł/os. (źr.
https://muzeumknieja.pl/ )
Czyli wstępy i bilety łącznie dla 2 osób: 192 zł

Budżet potrzebny na zakwaterowanie oraz bilety wstępu dla 2 osób wynosi ze śniadaniem 616 zł i 532 bez śniadania zł
(bez kosztów paliwa i wyżywienia).

BEZPIECZEŃSTWO
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i
kleszczami
- Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu
zdezynfekować.
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

MAPA

