
 

 
 

Program 
XIV  Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki  Radców Prawnych 

w dniach 4 - 8.10.2017 r. 
 

Dzień I - 4.10.2017 r. godz. 14:00 – 18:00    - przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie 
    godz. 20:30    - zebranie informacyjne, ognisko, grill - wiata grillowa 
    godz. 22:00   - otwarcie Rajdu 
 
 
Dzień II - 5.10.2017 r. godz. 7:00-8:00   - śniadanie 
    godz. 8:00   - przejazd autokarem Przełęcz Wyżniańska (855 m n.p.m.) 

- przejście piesze na trasie: Przełęcz Wyżniańska, Mała i Wielka   
Rawka (1304 m n.p.m.) - Klemenaros (1221 m n.p.m.). Zejście 
szlakiem czerwonym na Słowację do wioski Nowa Sedlica 
 /ok. 7-8 godz./ 

       - powrót autokarem do Bystrego (czas jazdy ok.2,5- 3 h) 
    godz. 20:00  - Impreza grillowa/DJ - wiata grillowa 
 
Dzień III - 6.10.2017 r. godz. 7:00-9:00   - śniadanie 
    godz. 9:00   - przejazd autokarem Uherce Mineralne. 

- przejazd drezynami rowerowymi po torach do Jankowiec  
         (12.5 km). Powrót drezynami do Uherzec. 

- dla chętnych za dodatkowa opłatą 17 zł od osoby: 1 godzinny rejs 
  statkiem po jeziorze solińskim.   

ok. godz. 18:30  - powrót autokarem do Bystrego 
godz. 20:00  - uroczysta kolacja – OW Bystre (dawny Zelmer) 

 
 
Dzień IV - 7.10.2017 r. godz. 7:30-8:30   - śniadanie 
    godz. 9:00   - przejazd autokarem  do Bukowca (dolina górnego Sanu) 
       - przejście piesze na trasie: Bukowiec - źródła Sanu – Bukowiec  
         (ok. 8 h) 
      godz. 18:00  - obiadokolacja   
      godz. 19:00  - spotkanie przy gitarach /zakończenie rajdu/   
 
Dzień V - 8.10.2017 r.      godz. 8:00 – 10:00 - śniadanie 
      godz. 10:00  - wyjazd uczestników 
 
 

 
UWAGA!!! 

 
- przypominamy o zabraniu na szlaki turystyczne ciepłej i nieprzemakalnej odzieży, napojów. 

- w dniach 5, 6 i 7.10.2017r. -  będzie wydany suchy prowiant na wyjście w góry. 
- uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Przy zejściu na Słowację sugerowana  

kwota „kieszonkowego” ok. 10-20 Euro. 
- osoby wybierające się na Słowację muszę mieć przy sobie ważną kartę EKUZ 

 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
 


