
 

www.offtravel.pl tel: +48 601 052 042  wyprawy@offtravel.pl 

 

offtravel – inny wymiar przygody 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

–

http://www.offtravel.pl/
mailto:wyprawy@offtravel.pl


 

 

BIESZCZADZKIE TROPY  |  14 – 15 KWIETNIA 2018  |  POLSKA - 2 - 

 
 

➢ aktywny weekend poza miastem 

➢ wędrówka bieszczadzkimi szlakami na Tarnicę i Wielką Rawkę 

➢ wiosenne krajobrazy i wspaniałe panoramy Beskidów Wschodnich 

➢ poznawanie flory, fauny, kultury i historii Bieszczadów 

➢ szkolenie – terenoznawstwo i nawigacja w górach 

➢ szkolenie – jak przygotować się do wycieczki w góry? 

➢ szkolenie – co i dlaczego warto mieć w górskim plecaku? 

➢ pokaz slajdów i ognisko w klimatycznej Bacówce Pod Małą Rawką 
 
 
 

 
 

Bieszczadów nikomu przedstawiać nie trzeba. Przez wielu z nas uznawane są  

za najpiękniejsze i najbardziej klimatyczne góry świata. I choć znajdują się w odległym zakątku 

Polski sentyment do nich sprawia, że odległość często przestaje mieć znaczenie. Liczy się 

chęć obcowania z tymi wyjątkowymi krajobrazami, z dala od zgiełku cywilizacji i wśród 

podobnych sobie, pozytywnych wariatów. 

 

Bieszczady są wyjątkowe. To tu dzikie buczynowe lasy przechodzą w łagodne połoninne 

grzbiety. To tu, najczęściej spośród wszystkich polskich gór, natrafimy na tropy wilka, rysia 

czy niedźwiedzia, a niekiedy na nich samych. To tu leśne polany i wysokie połoniny ścielą się 

wiosną dywanem kolorowych kwiatów, a jesienią morzem słodkich jagód. To tu w końcu trudna, 

lecz ciekawa historia splata ze sobą losy Polaków i Ukraińców. 

 

Proponujemy Wam aktywny weekend w wyjątkowych górach, w ciszy od majówkowych 

tłumów, połączony z poszerzeniem wiedzy i umiejętności turystycznych. Pokażemy Wam  

o czym należy pamiętać planując wyjazd, jak spakować się na wędrówkę i dobrać odpowiednią 

odzież do warunków oraz jak poruszać się na szlaku i poza nim. 

 

Zaczynamy w sobotę rano, a kończymy w niedzielę po południu. 
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1 dzień: Widełki – Bukowe Berdo – Tarnica – Wołosate – Bacówka PTTK Pod Małą 

Rawką 

Spotykamy się w sobotę rano w Widełkach, przy przystanku autobusowym. Stąd ruszamy 

szlakiem w kierunku Bukowego Berda, a następnie Tarnicy (1346 m n.p.m.). Podczas 

wędrówki realizujemy program szkoleniowy dotyczący podstaw terenoznawstwa i nawigacji  

w górach. Ćwiczymy posługiwanie się mapą i kompasem. Poznajemy świat roślin i zwierząt 

występujący w Beskidach Wschodnich. Dowiadujemy się jak kształtowała się historia 

Bieszczadów na przestrzeni dziejów i czym charakteryzuje się ich kultura. Po drodze przy 

dobrej pogodzie podziwiamy panoramy Beskidów Wschodnich zarówno po stronie Polskiej,  

jak i Ukraińskiej i Słowackiej. Łączny czas wędrówki to 6-7 godzin. 

Po zdobyciu najwyższego szczytu Bieszczadów schodzimy do Wołosatego skąd 

przedostajemy się busem do Bacówki Pod Małą Rawką. Wieczór spędzamy przy opowieściach 

i pokazie slajdów z wypraw na najwyższe szczyty Ziemi, oraz na wspólnym biesiadowaniu przy 

ognisku wsłuchani w opowieści o bieszczadzkich zakapiorach. Nocleg w schronisku  

w pokojach wieloosobowych. 

 

2 dzień: Bacówka PTTK Pod Małą Rawką – Wielka Rawka – Wetlina 

W niedzielę po śniadaniu rozpoczynamy drugą część szkoleniową. Podczas 2-godzinnego 

spotkania omówimy co i dlaczego powinno się znaleźć w plecaku na wycieczkę w góry. 

Zajmiemy się też kwestią dobrania odpowiedniej odzieży do warunków górskich oraz tematem 

sprzętu jaki zawsze powinniśmy mieć ze sobą – zarówno na krótkich wycieczkach,  

jak i na dłuższych wyprawach trekkingowych. 

Po części szkoleniowej wyruszamy w góry. Idziemy szlakiem na Małą, a następnie Wielką 

Rawkę (1307 m n.p.m.). Stamtąd schodzimy Działem do Wetliny, gdzie kończymy wycieczkę. 

Czas wędrówki tego dnia to 4-5 godzin. 
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Istnieje możliwość zorganizowanego i płatnego dodatkowo przejazdu busem z Warszawy  
(w obie strony) w przypadku zgłoszenia się minimum 10 chętnych osób. Jeśli jesteś 
zainteresowana/y taką opcją transportu, poinformuj nas o tym w formularzu zgłoszeniowym  
w polu „dodatkowe informacje”. 

Wówczas spotykamy się w piątek 13 kwietnia o godzinie 24:00 w kawiarni „Południk Zero”  
przy ul. Wilczej 25, zaś powrót do Warszawy przewidziany jest w niedzielę 15 kwietnia około 
godziny 24:00. 

 
 
 

 
 

• plecak (30-40 litrów) z ochraniaczem przeciwdeszczowym (rzeczy w plecaku najlepiej 
dodatkowo zabezpieczyć pakując w worki foliowe) 

• buty trekkingowe powyżej kostki, ochraniacze na buty tzw. stuptuty 

• obuwie na zmianę do schroniska 

• kurtka typu softshell lub przeciwdeszczowa z kapturem 

• bluza polarowa i długie spodnie turystyczne 

• oddychające koszulki z długim i krótkim rękawem, krótkie spodnie 

• grube i cieńsze skarpety, bielizna 

• czapka i rękawiczki, chusta typu buff 

• nakrycie głowy chroniące przed słońcem 

• śpiwór, kijki trekkingowe 

• ręcznik, przybory higieniczne 

• okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV 

• latarka ze sprawnymi bateriami, scyzoryk 

• telefon komórkowy z naładowaną baterią, ładowarka, powerbank 

• dokument tożsamości i pieniądze 

• mapa Bieszczadów, kompas 

• prowiant indywidualny, nóż turystyczny 

• podstawowa apteczka – indywidualne środki opatrunkowe i lekarstwa (koc termiczny, 
plaster z opatrunkiem, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, gaziki jałowe, 
aspiryna, przeciwbólowe, coś na dolegliwości żołądkowe) 
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Kraj: Polska 

Termin: 14 – 15 kwietnia 2018 

Czas trwania: 2 dni 

Liczba uczestników: 10 - 20 osób 
 

Cena wyjazdu: 240 PLN (płatne w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 

Obejmuje: 

 organizację wyjazdu 

 obecność licencjonowanego przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 bilet wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 program szkoleniowy 

 pokaz slajdów i ognisko 

 nocleg w schronisku (pokoje wieloosobowe) 

 ubezpieczenie NNW 
 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Wojciech Marzec 

Podróżnik. Studiował geografię, marketing i zarządzanie. Zafascynowany 
podróżami od zawsze, a zawodowo od 10 lat związany z organizacją wypraw 
przygodowych jako twórca i koordynator Grupy Wyprawowej “Chate.pl”. 
Współzałożyciel warszawskiej kawiarni podróżniczej “Południk Zero”, w której 
goście chętnie dzielą się z innym swoimi podróżniczymi doświadczeniami. 
Interesuje się dziką przyrodą, w wolnym czasie żegluje, jeździ konno i grzebie 
w samochodach terenowych. Ostatnio swoich sił próbuje w dogtrekkingu. 

Jak magnes działają na niego wysokie góry i surowe, bezludne przestrzenie. 
Wielokrotnie podróżował po Patagonii, Alasce, Kamczatce i krajach Azji 
Centralnej. Do Mongolii wybrał się starą Ładą Nivą pokonując 14 tys. 
kilometrów po azjatyckich bezdrożach. Swoją stopę postawił również na Nowej 
Zelandii, w Australii i Afganistanie. Zawsze chętnie wraca w rumuńskie  
i ukraińskie Karpaty. Ale najbardziej, obok swojej rodziny, pokochał polskie 
Bieszczady i marzy, by kiedyś zatrzymać się w nich na dłużej. 

Kontakt: tel. +48 601 052 042 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 
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