Plan wycieczek na rok 2019

22 maj 2019r. - Sieniawa – biesiada
Program wycieczki:





Pałac Czartoryskich – spacer po parku pałacowym
Krypta Czartoryskich – kościół parafialny NMP
Dla chętnych wędkowanie
Biesiada - grill/ognisko przy muzyce

12 czerwiec 2019r. - Sandomierz – Kazimierz Dolny nad Wisłą
Program wycieczki:
 Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu.
 Zwiedzanie miasta -platforma widokowa w Sandomierzu.
 Rejs statkiem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym i okolicach.
Sandomierz jest również scenerią do jednego z popularniejszych seriali, „Ojca Mateusza” z księdzemrowerzystą, granym przez Artura Żmijewskiego.

20 lipiec 2019r. – Przeworsk – Dynów – Łopuszka Mała
Program wycieczki:
 Wąskotorówka Przeworsk – Dynów

Trasa turystycznego pociągu Podgórzanin ma 4 kilometrów długości. Podróż zaczyna się w
wielkiej dolinie rzeki Wisłok, następnie kolejka pokonuje długie i proste odcinki miedzy
polami uprawnymi, mija dwa długie, stalowe mosty za stacją Kańczuga.
W Łopuszce Małej mija sztuczny zbiornik, za Jawornikiem Polskim zaczyna się las, potem
następuje przejazd przez tunel w Szklarach o długości 602 m - jedynego na kolejach
wąskotorowych w Polsce. Już na Pogórzu Dynowskim kolejka powoli zjeżdża w dół doliny
Sanu, napotykając spore łuki.
Podróżni jadą w wagonach, które mają dach, lecz nie mają szyb. Podczas przejazdu, jest
czynny bar, przechodzenie z wagonu do wagonu też jest taką mała atrakcją, gdy przejścia
między wagonami się ruszają. Ponadto karczma w Bachórzu, oferuje smaczne tradycyjne
dania.
 Grillowanie - podczas dwugodzinnego postoju.

21 sierpień 2019r. - Żarnowiec – Krosno
Program wycieczki:
 Żarnowiec – Muzeum M. Konopnickiej
 Krosno – Huta Szkła - Muzeum Centrum Dziedzictwa Szkła
 Iwonicz Zdrój – obiad i potańcówka

18 wrzesień 2019r. – Kraków – Łagiewniki
 Spacer po Krakowie – czas wolny ok. 2 godz.
 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – wieża widokowa
 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – ośrodek rzymskokatolicki poświęcony życiu i
twórczości papieża Jana Pawła II

9 październik 2019r. - Bieszczady
 Kolory jesieni
 Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe - Uherce Mineralne STACJA GŁÓWNA - W stacji
znajduje się sklepik z pamiątkami.
REZERWA:

Leżajsk – Julin z przewodnikiem.
 Bazylika - organy, jedne z największych w Polsce
 Zbiory zgromadzone w mieszczącym się w klasztorze Muzeum Prowincji
 Julin – Pałac Myśliwski Potockich

Związek zastrzega sobie prawo zmian w planie wycieczek.

