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PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ 

23-25 czerwca 2014 r. 

Miejsce zakwaterowania: Gościniec „Dębowa Gazdówka” w Łodynie -  

www.debowagazdowka.pl 

Dzień Godziny Program 

I 07.00-11.30 Przejazd z Sandomierza do Ustrzyk Dolnych. Wyjazd z parkingu k. 
spichlerza przy Al. Jana Pawła II-go. 

I 12.00 – 15.30 

Przyjazd do Ustrzyk Dolnych. Obiad w restauracji przy Muzeum 
Młynarstwa i Wsi – degustacja potraw kuchni regionalnej pogranicza 
polsko -słowacko-ukraińskiego. 

Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi – przykład udanej adaptacji 
nieużytkowanego starego budynku przemysłowego 
do współczesnych celów turystycznych. 

Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia” – przyznawany przez 
Fundację Bieszczadzką produktom i usługom ekoturystycznym 
w Karpatach Wschodnich. 

I 15.30 – 16.30 

Przejazd do Łodyny - zakwaterowanie w Gościńcu "Dębowa 
Gazdówka" - obiekt posiada certyfikat ekoturystyczny 
"GoToCarpathia" - przyznawany przez Fundację Bieszczadzką 
produktom i usługom ekoturystycznym w Karpatach Wschodnich. 

Chwila na oddech. 

I 16.30 – 19.30 

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Bieszczadzkiej – 
przedstawienie programu wizyty; zapoznanie się z dobrymi 
praktykami dotyczącymi rozwoju zielonej turystyki w regionie oraz 
aktywności społecznej na obszarach wiejskich – w oparciu o 
partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i 
przedsiębiorców i poprzez tworzenie produktów ekoturystycznych 
(zielone szlaki greenways, ekomuzea, questy…) - na  podstawie 10-
letnich doświadczeń Fundacji Bieszczadzkiej, podmiotów skupionych 
w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i LGD  „Zielone 
Bieszczady”. 

Spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania Zielone 
Bieszczady - zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi 
rozwoju aktywności turystyki na obszarach wiejskich 
dofinansowanymi dzięki środkom z Programie Leader. 

I 19.30 – 21.00 
Kolacja w formie biesiady w towarzystwie zespołu regionalnego – 
muzyka pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego (w restauracji 
„Dębowa Gazdówka”). 

http://www.debowagazdowka.pl/�
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II 08.00 – 09.00 Śniadanie („Dębowa Gazdówka”). 

II 09.00 – 12.00 

Przejazd do miejscowości Lutowiska.  

Zwiedzanie wybranych fragmentów Ekomuzeum "Trzy Kultury" w 
Lutowiskach (ekomuzeum to produkt ekoturystyczny podobny 
do wsi tematycznej) 

Wizyta w Pracowni-Galerii „Stare Kino” specjalizującej się w 
wytwarzaniu autorskich wyrobów ceramicznych. 

Spotkanie z właścicielami oraz warsztaty ceramiczne. Każdy 
uczestnik otrzyma na pamiątkę drobny wyrób z ceramiki. 

II 12.00 – 14.30 

Przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego - krótki spacer 
wokół jednego z punków widokowych, a w razie niepogody 
zwiedzanie wybranych cerkwi bieszczadzkich (np. Hoszów, Równia, 
Smolnik). 

II 14.30 – 16.30 

Przejazd do miejscowości Chmiel 

Obiad w Gospodarstwie Agroturystycznym  „U Prezesa” w 
Chmielu – ośrodku górskiej turystyki jeździeckiej. Spotkanie z 
gospodarzami. 

Gospodarstwo posiada certyfikat "GoToCarpathia". 

II 16.30 – 19.00 

Przejazd do Zatwarnicy (obszar funkcjonowania Ekomuzeum „W 
krainie Bojków”). Podział na dwie podgrupy i naprzemiennie: 

- wizyta w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce” 
specjalizującej się m.in. w tworzeniu autorskich lalek z płótna. 

Spotkanie z właścicielką pracowni. Mini warsztaty typowego dla 
regionu haftu wykonywanego przez górali wschodniokarpackich: 
Bojków, Łemków i Hucułów. 

Każdy uczestnik wyjedzie z Pracowni z pamiątką w formie 
drobnego wyrób z własnoręcznie wyhaftowanym ornamentem . 

- spacer po miejscowości Zatwarnica trasą Ekomuzeum w Krainie 
Bojków: m.in. Chata Bojkowska, wodospad Szepit na potoku 
Hylaty. 

II 19.00 – 20.00 Przejazd do miejsca noclegowego („Dębowa Gazdówka”) 

II 20.00 – 21.00 Kolacja w Restauracji "Dębowa Gazdówka". 

III 08.00 – 09.30 Śniadanie i wykwaterowanie z Gościńca „Dębowa Gazdówka”.  

III 09.30 – 13.00 Przejazd do Ekomuzeum "Hołe" w Dźwiniaczu Dolnym 

Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Flika” – spotkanie 
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z właścicielem oraz  informacje na temat ekomuzeum, warsztatów 
wypieku chleba oraz cyklicznej imprezy „Święto chleba – od ziarenka 
do bochenka”. Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

Warsztaty pieczenia chleba – każdy uczestnik wyjedzie z własnym 
małym bochenkiem świeżo upieczonego chleba. 

III 13.00 – 14.30 

Przejazd do Bóbrki k. Soliny - wizyta w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Bazyl” specjalizującym się w bibułkarstwie. 

Obiekt posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 

Obiad w Bazylu. 

 14.30 – 16.00 
Warsztaty bibułkarskie w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Bazyl” – każdy uczestnik będzie miał możliwość zabrania ze sobą 
własnoręcznie wykonanego kwiatu z bibuły. 

III 16.00 – 17.30 Przejazd do Soliny. Zwiedzanie największej  w Polsce zapory 
wodnej, spacer po koronie zapory. Czas wolny. 

III 17.30 – 21.30 Przejazd z Bieszczadów do Sandomierza. 

UWAGI: 

Prosimy uczestników o zabranie ubioru turystycznego odpowiedniego dla gór i dla tej pory roku 
(przede wszystkim: buty trekingowe zakrywające kostkę, ciepłe ubrania, kurtki przeciwdeszczowe, 
latarki). 

 


