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Bieszczady to zachodnia, wielka część Beskidów Wschodnich, które z kolei wchodzą
w skład Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Bieszczady dzielą się na Zachodnie
(leżące na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy) i na Wschodnie (na terytorium
Ukrainy). Najwyższy szczyt tych gór to Pikaj – 1409m.n.p.m , usytuowany w
Bieszczadach Wschodnich. Bieszczady są najmniej zaludnionym i najsłabiej
zagospodarowanym regionem naszego kraju. Jest to również jeden z ostatnich w
Europie rozległych, niezurbanizowanych terenów, porośniętych naturalnymi lasami,
w których zachowała się bogata fauna. Bieszczady z pewnością przyciągają fanów
zimowych sportów, gdyż śnieżna pokrywa zalega tam przez ponad pół roku (około
150-200 dni). W wyższych partiach gór grubość tej pokrywy sięga nawet 2-3 metrów.
"Zimowisko w Bieszczadach" to okazja na pogłębiony duchowy wypoczynek.
Zawołaniem tego zimowiska będzie: "Na narty z Jezusem". Czas zatem w dużej
mierze będzie poświęcony utworzeniu w grupie i z Bogiem wspólnoty, w której
uczestnictwo ubogaca duchowo, dając prawdziwą radość wypoczynku i pogłębienia
więzi z Jezusem.
Niedziela 21.01.2018 – wyjazd ze Słupca do Rzepedzi.
Poniedziałek 22.01.2018 – wycieczka do Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
utworzonego w 2008 r. Muzeum posiada jedną z największych w kraju kolekcji
sprzętu narciarskiego. W zbiorach muzeum są narty, kijki, buty, wiązania, medale,
odznaki, książki oraz inne materiały o tematyce narciarskiej. Eksponaty ułożone
chronologicznie pozwalają zobaczyć, jak przez 120 lat zmieniało się narciarstwo w
Polsce. Po zwiedzaniu piesza wycieczka do pustelni św. Jana z Dukli.
Wtorek 23.01.2018 – rano wycieczka do Kamańczy, do miejsca internowania
kardynała Wyszyńskiego; ok. południa wyjazd na narty do Weremienia. Wyciąg
narciarski LeskoSki Weremień, to idealne miejsce do nauki jazdy zarówno na nartach
jak i snowbordzie. Ten typowo rodzinny stok narciarski jest niezwykle bezpieczny,
zaś trasy są szeroko rozbudowane. Składa się on z dwóch biegnących równolegle
nitek o łącznej długości 1430m (trasa 1 – 680m, trasa 2 – 750m). Prędkość wyciągu
może być dostosowywana do potrzeb narciarzy (przykładowo wolniejsza dla dzieci
itp.). Stok, na którym położone są wyciągi jest oświetlany, sztucznie naśnieżany i
sukcesywnie ratrakowany.

Środa 24.01.2018 – całodzienna wycieczka do Tokaju (Węgry). O godz. 7.00
wyjazd na wycieczkę autokarem, z przewodnikiem, trasą prowadzącą przez
Bieszczady i Słowację, m.in. Medzilaborce (z jedynym w Europie muzeum Endiego
Warchola), Humenne (kasztel, skansen), Trebisov, Sátoraljaújhely…
● spacer po TOKAJU: pomnik Bachusa, kościół z Czarną Madonną, punkt
widokowy na rzekę Cisa i wpadającą do niej rzekę Bodrog
● kilkugodzinny pobyt w dzielnicy wypoczynkowej Sóstó Fürdő obok Nyíregyházy,
gdzie każdy może wybrać jemu odpowiadające atrakcje: kąpiele w BASENACH
TERMALNYCH AQUARIUS
W kąpielisku termalnym AQUARIUS możecie się leczyć i relaksować w wodzie
bromowo-jodowej. Tutejsza woda zawierająca wiele soli – jest zalecana do leczenia
chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób ginekologicznych, na choroby
stawów oraz na rehabilitację.
Czwartek 25.01.2018 – rano wycieczka do Cerkwi Greckokatolickiej w
Komańczy; ok. południa wyjazd na narty na stok LeskoSki.
Piątek 26.01.2018 – wyjazd do Słupca. W trakcie powrotu zwiedzanie Sanktuarium
MB Saletyńskiej w Dębowcu.

