
XVII  Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki  Radców Prawnych 
w dniach 7 - 11.10.2020 r. 

 
Dzień I - 7.10.2020 r. godz. 20:30- 22:30  - otwarcie Rajdu, powitanie uczestników, zebranie informacyjne, 
        omówienie Programu Rajdu i warunków na szlaku.  
       - grill pod wiatą 
 
 
Dzień II - 8.10.2020 r. godz. 7:00-8:00   - śniadanie 

    godz. 8:00   - wyjazd autokarem do Bezmiechowej Górnej 
- przejście piesze z Bezmiechowej Górnej żółtym szlakiem na 

szybowisko, dalej przez Kamionkę (631m.n.p.m.), następnie szlakiem 
czerwonym przez Słonny (668 m.n.p.m.), Przysłup (658 m.n.p.m.), 
Wapniska (659 m.n.p.m.) z zejściem do Sanoka. Trasa w najdłuższym 
wariancie ma ok. 15 km, czas przejścia ok. 7 godz (nie ma znacznych 
przewyższeń).  

- przejazd do Zagórza, zwiedzanie ruin klasztoru Karmelitów 
Bosych wraz z unikatową drogą krzyżową Nowego Życia 

godz. 18.00  - dla zainteresowanych msza św. zamówiona w intencji śp. Leszka 
Żubryda w Sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej Matki Nowego Życia w 
Zagórzu, następnie powrót autokarem do Bystrego 

    godz. 20:00  - grill pod wiatą 
 
Dzień III - 9.10.2020 r. godz. 7:30-9:00   - śniadanie 
    godz. 9:00   - przejazd autokarem do Bereżek 

- przejście piesze z Bereżek szlakiem żółtym na Przysłup Caryński 
(785 m.n.p.m.), dalej szlakiem zielonym na Połoninę Caryńską (1297 
m.n.p.m.) z zejściem do Berechów Górnych - trasa ok. 11 km, czas 
przejścia ok. 5,5 - 6 godz 

ok. godz. 16:30  - powrót autokarem do Bystrego 
godz. 20:00  - grill pod wiatą 

 
 
Dzień IV - 10.10.2020 r. godz. 7:30-9:00   - śniadanie 

godz. 9:00  - przejazd autokarem do Nasicznego 
- wyjście z Nasicznego ścieżką przyrodniczą (czerwona i zielona na 

tym odcinku biegną razem) na Dwernik Kamień (1004m.n.p.m.) i zejście 
przez Magurę (887 m.n.p.m.) przez Wodospad na Hylatym do Zatwarnicy - 
trasa ok. 10 km, czas przejścia ok. 5 - 5,5 godz 

    godz. 16.00   - powrót autokarem do Bystrego  
    godz. 18:00  - grill, spotkanie przy gitarach /zakończenie rajdu/   
 
Dzień V - 11.10.2020 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 8, 9 i 10.10.2020r. -  będzie wydany suchy prowiant na wyjście w góry. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
 

  


