Do organizatorów wakacji z Bogiem, wycieczek szkolnych, zielonych szkół i wakacyjnego
wypoczynku dzieci i młodzieży

Zaproszenie w Bieszczady!
Oferta Domu Młodzieżowego
im. Św. Jana Bosko w Polanie w Bieszczadach
Dom Młodzieżowy im. Św. Jana Bosko znajduje się w Bieszczadach w miejscowości Polana przy małej pętli
bieszczadzkiej 4,5 km od zalewu solińskiego pod malowniczym pasmem Otrytu. Lokalizacja ośrodka w
miejscowości Polana daje wspaniałe warunki do organizowania wycieczek pieszych w góry, spędzenia wolnego
czasu przy ognisku lub grillu na świeżym powietrzu.
W trakcie pobytu proponuje się:
• wycieczki w góry
• w Dolinę Sanu nad zatokę Zalewu Solińskiego,
• wyjazdy do skansenu w Sanoku
• muzeum etnograficznego w Ustrzykach Dln,
• objazd dużą pętlą bieszczadzką
• oraz wiele innych atrakcji turystycznych.
• możliwość skorzystania ze sprzętu multimedialnego
W pobliżu domu młodzieżowego można korzystać:
• z boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki,
• z zacisznego miejsca na ognisko z gilem
• z wiaty z możliwością grillowania
• ok. 2 km dwie stadniny koni huculskich (możliwość jazdy konnej)
Zapraszamy na wakacje z Bogiem, grupy zorganizowane pod opieką księży, nauczycieli, wychowawców
prowadzących zimowiska, ferie lub zielone szkoły.
Ośrodek posiada Kartę kwalifikacyjną obiektu.
Do dyspozycji kwalifikowany przewodnik bieszczadzki (odpłatnie)
Rozkład pokoi w naszym ośrodku:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 pokoje 2 osobowe
1 pokój 2 osobowy z łazienką
1 pokój 3 osobowy z łazienką
2 pokoje 8 osobowe ( 4 łóżka piętrowe, łazienki w pokojach )
1 pokój 6 osobowy ( 2 łóżka piętrowe + 2 łóżka pojedyncze )
1 pokój 7 osobowy z łazienką ( 2 łóżka piętrowe + 3 łóżka pojedyncze)
1 sala zbiorowa 16 osobowa (8 łóżek piętrowych)
duża łazienka zbiorowa( 2 WC + 2 natryski + 3 umywalki)

Ośrodek posiada 49 miejsca noclegowe w pełni wyposażoną kuchnię, która serwuje smaczne domowe
posiłki, oraz kameralną jadalnię na 49 osób z kominkiem.
Z wyrazami szacunku
Ks. Stanisław Gołyźniak sdb

ATRAKCJE BIESZCZADÓW
•

Bieszczadzki Park Narodowy - ponad 29 tys. ha stanowi jedną z największych atrakcji naszego
regionu. To prawdziwe muzeum przyrody, które zamieszkuję wiele gatunków dzikich zwierząt i
ptaków. Z bieszczadzkich połonin (łąki z roślinnością subalpejską na wysokościach 1000 - 1100
m. n. p. m.) rozciągają się widoki których nie sposób zapomnieć. Idealne warunki do uprawiania
górskiej turystyki aktywnej, liczne dobrze utrzymane i oznakowane szlaki turystyczne, liczne
ścieżki naukowe. Bieszczady to góry dla każdego.

•

Cieśniansko - Wetlinski Park Krajobrazowy - powierzchnia ponad 47 tys. ha, na terenie
kilkanaście rezerwatów przyrody między innymi rezerwat przyrody "Sine Wiry" położony
niedaleko Ośrodka Połoniny.

•

"Bieszczadzka Ciuchcia" - Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa, swój pierwszy kurs odbyła w
roku 1895, służyła do wywozu drewna z bieszczadzkich lasów, a także do transportów
mieszkańców, "... wszyscy tutaj kochali Ciuchcię, o niej kiedyś śpiewało się piosenki". Różne
były koleje losu bieszczadzkiej kolejki, intensywnie eksploatowana a następnie niszczona przez
wojska różnych sił podczas dwóch kolejnych wojen światowych. Obecnie jest wpisana na listę
zabytków i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych.

•

Podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej - perła naszego regionu, drewniane kościółki i
cerkiewki, niektóre objęte ochroną światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

•

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - największy muzeum Skansen w Polsce z bogatą
kolekcją zbiorów kultury materialnej zamieszkującej kiedyś nasz region.

•

Jezioro Solińskie - największe sztuczne jezioro w Polsce, rok-rocznie przyciąga rzesze amatorów
sportów wodnych (liczne przystanie, wypożyczalnie sprzętu pływającego, statki pasażerskie).
Zapory wodne w Solinie i Myczkowcach.

•

Liczne Galerie i pracownie rzeźbiarskie oraz ikonopisanie. Na szczególną uwagę zasługują
"Pekalski - Gallery" - w Hoczwi, Galeria Barak w Czarnej

•

Muzeum Historyczne w Sanoku - największa kolekcja ikon w Polsce, bogata wystawa prac
Zdzisława Beksinskiego.

•

Muzeum fauny i flory w Ustrzykach Dolnych prowadzone przez Bieszczadzki Park Narodowy

Miasta Regionu
•

Lesko - kiedyś miasto prywatne należące do rodu Kmitów, który przybył tutaj z początkiem XV
wieku. Miasteczko ściśle związane z kulturą żydowską, to właśnie Żydzi byli byli głównymi
mieszkańcami Leska. W miasteczku liczne zabytki: synagoga, kirkut, zamek Kmitów, gotycka
fora, fragmenty umocnień linii Mołotowa.

•

Sanok - królewskie wolne miasto z ponad tysiącletnią historią. Muzeum Skansen, Muzeum
Historyczne w Zamku Królewskim, zespól kościelno - klasztorny Franciszkanów, prawosławna
cerkiew diecezjalna, jedyny w Polsce pomnik wojaka Szwejka który usadowił się wygodnie na
sanockim deptaku.

•

Przemyśl - miasto założone przez legendarnego księcia Przemysława, miasto na pograniczu gór i
dolin, a także na pograniczu kultur wschodu i zachodu. Liczne zabytki sakralne, muzeum historii
ziemi przemyskiej, zamek królewski, twierdza Przemyśl.

•

Szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, historyczne, spacerowe oraz liczne szlaki rowerowe.

