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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 – wyjazd na narty (2 tury; w czasie gdy jedna grupa jeździ na
nartach, druga udaje się na wycieczkę do Komańczy, do miejsca internowania
Kardynała Wyszyńskiego). Stoki w Karlikowie mają długość ok. 1200 m, a
przewyższenia sięgają 190 m. Dwa wyciągi orczykowe o długości 1100 m mogą
przetransportować łącznie 2000 osób/godzinę. Stok po zmroku jest oświetlony, a
trasy przygotowane ratrakami.

Środa 24.01.2018 – całodzienna wycieczka do Miszkolca (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
Sarospataku: zamek Rakoczych położony nad rzeką Bodrog (z zewnątrz) i kościół z
relikwiami św. Elżbiety. Kąpiel w jedynych w Europie grotach wapiennych w
Miszkolcu – kompleks składa się z kilku basenów wydrążonych w skałach i na
zewnątrz, groty miłości, rwącej rzeki z wodą o temp. od 25 do 35 stopni. Ponadto
można doznać relaksu dzięki różnym formom jacuzzi i biczów wodnych. Woda
kąpieliska termalnego Barlangfurdo posiada właściwości lecznicze: związki wapnia,
magnezu, jodu, bromu i potasu w niej zawarte przynoszą ulgę w reumatyzmie,
zaburzeniach krążenia, nerwicach, nadciśnieniu i innych schorzeniach. Na
wygłodniałych po kąpielach czeka restauracja.
Czwartek 25.01.2018 – wyjazd na narty (2 tury; w czasie gdy jedna grupa jeździ na
nartach, druga udaje się na wycieczkę do Cerkwi Greckokatolickiej w Komańczy).
Piątek 26.01.2018 – wyjazd do Słupca. W trakcie powrotu zwiedzanie Sanktuarium
MB Saletyńskiej w Dębowcu.
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