
PLAN RAJDU:  
 

16.06.2018 - Sobota 

 7:00 zbiórka i 7:15 wyjazd z Rzeszowa  

Wyjazd z parkingu przy WOSiR w Rzeszowie ul. Pułaskiego z tyłu za parkiem (jest możliwość 

pozostawienia na miejscowym parkingu samochodów). 

 10:30 przyjazd do Wołosatego i wymarsz na zielony szlak w kierunku Tarnicy 

 13:30 Tarnica (przerwa około 30min) 

 16:30 Ustrzyki Górne (PKS) 

 17:00 - wyjazd z Ustrzyk do Rajskiego 

 18:00 – przyjazd do Rajskiego, zakwaterowanie i biesiada 

17.06.2018 - Niedziela 

 08:00 – 09:00 śniadanie 

 09:00 – rozpoczęcie aktywności 

o Opcja I – leżakowanie nad lub w Sanie 

o Opcja II – zwiedzanie okolicy 

o Opcja III – spływ pontonowy doliną Sanu 

(wybór aktywności wedle uznania każdego uczestnika) 

 13:00 – obiad 

 14:30 – wyjazd do Rzeszowa (planowany przyjazd około 17:30) 

 Wołosate  

 2:00 h (3.9 km) szlakiem niebieskim  

 Przełęcz pod Tarnicą  

 0:20 h (0.4 km) szlakiem żółtym  

 Tarnica 

 0:05 h (0.4 km) szlakiem żółtym  

 Przełęcz pod Tarnicą  

 3:00 h (7.7 km) szlakiem czerwonym  

(przez Tarniczkę i Szeroki Wierch) 

 Ustrzyki Górne (PKS) 

Dystans: 12,5 km 

Szacowany czas: 6h 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/wgu9 

https://mapa-turystyczna.pl/route/wgu9


OPCJA I 

Szczególnie zmęczeni i zmęczeni inaczej mają do dyspozycji całe piękno Rajskiej Doliny wraz z 

zielenią, lasem i rzeką San. W ciepłe dni szczególnie atrakcyjna jest kąpiel w Sanie, zwłaszcza w 

okolicy mostu lub kilkaset metrów nad mostem w górę rzeki. 

OPCJA II 

Niezmęczeni i łaknący wędrówek wybiorą się na marsz po przepięknej okolicy Rajskiego. 

Szczególnie polecane: 

 taras widokowy nad Sanem – podróżować należy za drogą w górę rzeki, przez most i nadal 

w górę rzeki aż do tarasu – GPS  49.2744129, 22.4874687. Odległość od bazy około 4.5km, 

spacer drogą bitą, łagodne podejścia. 

 ruiny wsi Tworylne – podróżować należy za drogą w górę rzeki, na wysokości mostu należy 

iść prosto drogą wzdłuż prawego brzegu Sanu. Po przebyciu około 4,5km docieramy do ruin 

byłej wsi Tworylne – GPS 49.2681126, 22.4812889. Trasa bez wzniesień, jednak po 

minięciu mostu może być mocno porośnięta wybujałą roślinnością. 

W okolicach Rajskiego brak jest wyznakowanych szlaków pieszych, podczas wędrówek prosimy 

więc o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zagłębianie się w las. Polecamy spokojny i 

bezpieczny spacer drogą szutrową. 

OPCJA III 

Chętnych na nieco inny sposób zwiedzania zapraszamy na 

zorganizowany spływ pontonowy doliną Sanu. W pakiecie 

przewodnik, kamizelki ratunkowe, transport i dobra zabawa. Czas 

trwania programu około 3h.  

WAŻNE INFORMACJE: 

 Wyjazd autokarem z Rzeszowa, powrót do Rzeszowa. 

 Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość dosiadania się do autokaru na trasie 

przejazdu w miejscowościach: Babica, Niebylec, Lutcza, Domaradz, Brzozów, Sanok, Lesko. 

 Rajd górski jak sama nazwa wskazuje odbywa się w górach. W sobotę do przejścia będzie 

około 12km. Trasa biegnie lasem i otwartą przestrzenią (około 50:50). Decyzją BdPN 

podejście pod Tarnicę wyposażone zostało w stopnie (schody), za co „wdzięczni” są wszyscy 

turyści. Państwo też będziecie „wdzięczni”. Podczas wycieczki wymagany jest strój górski 

(sportowy, wygodny) dobrany do pogody (słońce/deszcz). Wymagane obuwie górskie, 

polecane kije. 

 Sobotnia trasa biegnie przez teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bilety wstępu do 

Parku organizuje POIA. Uczestników obowiązuje regulamin BdPN – przede wszystkim zakaz 

schodzenia ze szlaku! 

 Wyżywienie zapewnione jest od soboty wieczór do wyjazdu (biesiada, śniadanie, obiad). Na 

czas wędrówki pieszej należy zaopatrzyć się w żywność i napoje. 

 Napoje wysokoprocentowe po stronie uczestników. W Rajskiej Chacie (biesiada) do nabycia 

piwo. 

 Nocleg w domkach tuż obok Rajskiej Chaty – konfiguracja pokoi do ustalenia na miejscu!  

Należy posiadać ze sobą ręcznik. 

http://www.rajska-dolina.pl/oferta_specjalna/nowe-domki-w-rajskiem 

 

http://www.rajska-dolina.pl/oferta_specjalna/nowe-domki-w-rajskiem


Koszty uczestnictwa (wpisowe):  

 20 zł członkowie POIA opłacający składki i ich niepełnoletnie dzieci 

 50 zł mąż/żona niebędący członkiem POIA 

 134 zł pozostali uczestnicy (bez spływu pontonami) 

 189 zł pozostali uczestnicy (ze spływem pontonami) 

 W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:  

 Przejazd autokarem w obydwie strony  

 Obsługę przewodnicką na szlaku 

 Biesiadę w Bieszczadzkiej Chacie 

 Nocleg w domkach w Rajskiem 

 Śniadanie szwedzki stół (niedziela) 

 Obiad dwudaniowy (niedziela) 

 Spływ pontonami doliną Sanu (dla chętnych) 

 Ubezpieczenie NNW  

 Niezapomniane wrażenia  

 Jedyną w swoim rodzaju możliwość dyskusji na tematy farmaceutyczne w gronie kolegów i 

koleżanek i w pięknym otoczeniu bieszczadzkiej przyrody 😉 

 

 Drogą telefoniczną 17 85 38 212 lub mejlową biuro@poia.pl prowadzi biuro POIA do dnia 
31 maja 2017 lub do wyczerpania miejsc (limit 50 miejsc).  

 Podczas zapisu należy podać informację o chęci uczestnictwa w niedzielnym spływie 
pontonowym. 

 Na listę uczestników zostają wpisane osoby, które przy zapisie wpłacą wpisowe (koszty 
uczestnictwa) przelewem na konto: 03 1240 4751 1111 0000 5517 8507 

 W tytule przelewu należy wpisać: Rajd górski 2018 wpłata za (imię i nazwisko uczestnika 
wycieczki).  

 W razie rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi.  

 Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie zawierające imiona i nazwiska uczestników, informację 
o przynależności do POIA, oraz numer telefonu kontaktowego, prosimy kierować na adres 
biuro@poia.pl, lub osobiście do Biura POIA.  

 
 

 plecak, 

 suchy prowiant oraz termos z ciepłym napojem,  

 odpowiednie obuwie (nie szpilki i nie sandały),  

 pelerynę przeciwdeszczową lub płaszcz foliowy (nie parasol), 

 czapeczkę lub chustę przeciwsłoneczną, 

 czekoladę (lub inne „szybkie kalorie”), 

 telefon komórkowy, 

 ręcznik (możliwość pozostawienia większego bagażu w autokarze na czas marszu), 

 koniecznie dobry humor. 

 

 

 

mailto:biuro@poia.pl

