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Informacje praktyczne
POLAŃCZYK

to miejscowość

wypoczynkowa nad Jeziorem Solińskim, siedziba Urzędu Gminy Solina.

Największy w Bieszczadach

zespół sanatoriów i domów wcza-

Panorama Jeziora

sowych.

Solińskiego

Polańczyk

o śr o d k i em

wPanorama
Polańczyku
Jeziora

jest

dużym

spo r t ó w

wodnych.

miejsce do czynnego wypoczynku.
BIESZCZADY

to region o wyjątko-

wych walorach turystycznych i wypoczynkowych. Niewątpliwie jedną z największych

atrakcji

Bieszczadów

są wędrówki górskie; szczególną uwagę turystów przyciągają masywy gór-

Solińskiego
w Polańczyku

czadzkie krajobrazy to wymarzone

Położony jest w centrum Bieszczadów,

skie: Wysoki Dział, Pasmo Graniczne

uważany jest za jeden z najpiękniejszych

(część wschodnia i zachodnia), Pasmo

zakątków kraju. Dwa malownicze zalewy

Połonin.

- Soliński i Myczkowski, przepiękne biesz-

Jezioro Solińskie
„przepiękne
bieszczadzkie
krajobrazy to
wymarzone miejsce
do czynnego
wypoczynku”

Utworzone w 1968r.
Pojemność:: 472 mln m³
Powierzchnia: 22 km²
Wysokość zapory: 82 m
Głębokość: 60 m
Zalew Soliński jest największym

w

sztucznym

zbiornikiem

wodnym

Polsce

retencyjno-

energetycznym

Zbiornikma
mabardzo
bardzorozwirozwi„Bieszczadzkie morze” to Zbiornik
nięta
linie
brzegową
(ok.
raj dla wodniaków. Węd- niętą linię brzegową (ok..
160 km), z licznie wystękarze znajdą tu
mnó- 160 km), z licznie występującymi zatokami i fiorstwo
gatunków
ryb pującymi zatokami i fiordami.
(sandacz, okoń, boleń, dami.
leszcz, płotka). Wielu Niezwykłą atrakcją turyNiezwykłą
atrakcją
turystyczną
zalewu
są rejsy
żeglarzy uwielbia to miejstatkami
bieszczadzkiej
styczną zalewu
są rejsy
sce ze względu na walory floty (Polańczyk, Solina)
statkami bieszczadzkiej
krajobrazowe oraz zmien- oraz przeprawy kajakowe.
floty (Polańczyk, Solina)
ność wiatrów.
oraz przeprawy kajakowe.

Uzdrowisko
Położenie Polańczyka to największy atut krajobrazowy i klimatyczny. Panuje tu specyficzny mikroklimat (góry i woda w jednym)
mający właściwości lecznicze. Występują tu wody mineralne, któJezioro

rych działanie wykorzystywane jest w kuracji pitnej i kąpielach

Solińskie

leczniczych. Leczy się tu m.in. choroby ortopedyczno-urazowe,
choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatologiczne,
endokrynologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie oraz cukrzycę.
Wspomaga się w leczeniu chorób żołądka i jelit, infekcji dróg moczowych.
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Rejsy, żagle, sprzęt wodny
Z wielu atrakcji oferowanych

zwykłą przygodę. Z pewno-

w

największą

ścią wiatru w żaglach nie za-

przykuwającą

braknie. Rowerek wodny jest

uwagę turysty są REJSY PO

idealnym rozwiązaniem dla

JEZIORZE SOLIŃSKIM: stat-

rodzin z dziećmi. Polecamy

kami pasażerskimi, jachtami,

gorąco

rowerkami wodnymi, kajaka-

W pojedynkę lub tandemie

mi czy łódkami wiosłowymi.

można przepłynąć najbardziej

Na przystani UNITRA cumu-

charakterystyczne

je kilkadziesiąt jachtów goto-

jeziora, opłynąć Dużą Wyspę

wych w każdej chwili zabrać

lub podziwiać piękno wody

wrażeń będą mogli zanurko-

(…) Wieczorki

spragnionego turystę w nie-

i gór. Amatorzy mocnych

wać i podziwiać głębie jeziora.

taneczne, żeglar-

i

Polańczyku,
najbardziej

pływanie

kajakiem.

zakątki

ska atmosfera,
otoczenie wody,

Imprezy plenerowe

ogród biesiadny,

doskonałą zabawę dla osób

Ponadto wiele innych atrakcji,

w każdym wieku.

które przypadną Państwu do

W

sezonie

ośrodka

letnim,

funkcjonuje

obok

gustu.

regionalne smakołyki i wiele
innych…(…)

ogród

biesiadny, gdzie posmakować
można

regionalnego

jadła

„Unitra” organizuje wieczorki

(pierożki „o mój rozmarynie”,

taneczne na swojej przystani.

flaczki z kociołka, piwo regio-

Żeglarska atmosfera, otocze-

nalne i inne smakołyki).

nie wody i klimat gwarantują

Atrakcje, czyli co warto zobaczyć

Zapora w Solinie

Bukowe Berdo

Jeziorka Duszatyńskie
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Atrakcje - c.d.

Cerkiew w Równi

Cerkiew w Turzańsku

Klasztor w Komańczy

Cerkiew w Łopience

Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku

Synagoga w Lesku

Muzeum Ikon w Sanoku

Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa

Tarnawa Wyżna - torfowiska wysokie

Zamek w Sanoku
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Ścieżki spacerowe
„PERŁA POLAŃCZYKA” - kolor znaków: ŻÓŁTY; czas przejścia: ok. 2 h
Trasa łatwa, bardzo widokowa. Początek i koniec ścieżki znajduje się opodal
przystanku PKS Polańczyk Uzdrowisko. Po przejściu na drugą stronę jezdni
idziemy chodnikiem w prawo. Obok ośrodka „Skalny" skręcamy w lewo na
wygodną drogę, prowadzącą małą dolinką. Po prawej stronie pozostawiamy
łagodne wzniesienie Sawin (516 m n.p.m.) - doskonały punkt widokowy. Niebawem, w pobliżu kościoła, dochodzimy do szosy, którą idziemy kilkaset metrów w prawo. Dalej znaki sprowadzają nas w lewo, w dół, do drogi przez
wieś. Obok pierwszych zabudowań skręcamy w lewo na polną drogę, którą
wśród pól i łąk wznosimy się na grzbiet o nazwie Horb. Na grzbiecie Horbu
ścieżka skręca w prawo i brzegiem lasu doprowadza nas do górnej stacji wyciągu narciarskiego. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Polańczyk, Solinę
i górskie otoczenie Jeziora Solińskiego. Patrząc na południe, w oddali, za leśnymi pasmami Otrytu i Korbani, zobaczyć możemy pasma Połoniny Caryńskiej i Wetlińskiej, Łopiennika i Durnej. Z Horbu schodzimy nieco w dół na
niewielką przełęcz, a dalej ścieżką w prawo, wśród zalesień, osiągamy krótkim
podejściem wzniesienie o nazwie Kalwaria (606 m n.p.m.). Tu również warto
się zatrzymać, gdyż dookolny widok jest jeszcze rozleglejszy jak z Horbu. Ze
szczytu Kalwarii schodzimy wzdłuż bukowego lasu porastającego po prawej
stronie stromo opadające w kierunku Polańczyka zbocze. Następnie ścieżką,
która niebawem przechodzi w ulicę, schodzimy w dół, wśród domów osiedla.
W pobliżu restauracji „Na górce" osiągamy szosę Myczków — Polańczyk.
Szosą kilkaset metrów w prawo, dochodzimy do skrzyżowania dróg koło
siedziby Urzędu Gminy. Stąd w lewo, w dół do uzdrowiska.
„CYPEL POLAŃCZYKA” - kolor znaków: ZIELONY; Czas przejścia: ok. 2 h
Trasa łatwa. Początek i koniec ścieżki znajduje się przy przystanku PKS Polańczyk Uzdrowisko. Stąd, po przejściu na drugą stronę głównej drogi, wchodzimy w uliczkę pomiędzy ośrodkami „Szymon" i „Solinka". Idąc dalej prosto, dochodzimy do
skręcającej w lewo ścieżki, która prowadzi lasem schodzącym w prawo, ku brzegom zacisznej
zatoki jeziora. Mijamy liczne keje żeglarskie, baseny kąpielowe i przystań statków spacerowych. Ścieżka kilkakrotnie przekracza dość strome zagłębienia potoków. Niestety, ten odcinek trasy jest znacznie zdewastowany i zaśmiecony. Stąd pewną rekompensatą niechaj będą
coraz rozleglejsze widoki jakie możemy tu podziwiać. Doskonale widoczna jest Wyspa Energetyka, Wyspa Mała (Zajęcza) i położony po drugiej stronie jeziora na rozległym półwyspie
Werlas. Po wyjściu z lasu na niewielką polankę, dochodzimy do drogi asfaltowej, którą w prawo, po krótkim odcinku znów w prawo skręcamy w las olchowo-brzozowy. Wśród drzew
i zarośli dochodzimy na sam koniec cypla. Warto się tu zatrzymać na krótki odpoczynek.
Możemy tu podziwiać wspaniały widok majestatycznie opadającej stromymi, leśnymi stokami
do jeziora, góry Jawor (741 m n.p.m.). Doskonale widoczna jest korona zapory w Solinie
i znajdująca się opodal przystań statków spacerowych. Znaki ścieżki doprowadzają nas do
zabudowań WOPR. Stąd nasza ścieżka prowadzi lasem wzdłuż wąskiej i długiej zatoki jeziora
zwanej Fiordem Nelsona. Szczególnie urokliwe jest tu na przełomie września i października,
gdy w lustrze wody odbijają się okoliczne wzgórza, mieniąc się całą gamą barw jesiennych
lasów. Po pokonaniu koryta potoku, przecinamy drogę prowadzącą do oczyszczalni ścieków
i w pobliżu ośrodka „Ela" docieramy do głównego traktu komunikacyjnego Polańczyka.
źródło: www.polanczyk.info.pl
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„NIEBIESKA ŁEZKA” - kolor znaków: NIEBIESKI; czas przejścia: ok. 5 h
Trasa niezbyt trudna, ale dość długa. Wiedzie dookoła Jeziora
Myczkowieckiego (nazwa trasy nawiązuje do jego kształtu). Początek, a zarazem koniec ścieżki znajduje się obok przystanku PKS w
centrum Soliny. Stąd kierujemy się szosą w dół, aby po krótkim
odcinku poniżej ośrodka „Halicz", skręcić w lewo na asfaltową drogę, która prowadzi w dół, do Zabrodzia. Na tym odcinku ścieżki
towarzyszą nam również znaki czerwone trasy spacerowej do Soliny. Przed nami rozciąga się piękny widok na Jezioro Myczkowieckie
i jego otoczenie, Bóbrkę i Koziniec z nieczynnym kamieniołomem
na zboczu. W Zabrodziu mijamy nieduży kościółek (dawna cerkiew gr.-kat. z 1912 roku). Droga prowadzi dalej
przez Potok Myczkowski (szlak czerwony odbija w lewo) i zmienia się w drogę gruntową. Dochodzimy nią do
przysiółka Zasan. Mijamy po prawej wiekową chyże i dalej przez pola i łąki wzdłuż jeziora, dochodzimy do
skrętu w lewo (uwaga na znak 1). Stąd zaczynamy podchodzić ładnym bukowym lasem na stoku Berda. Szczyt
Berdo (577 m n.p.m.) omijamy zostawiając go nieco z tyłu. Niestety, widoki tu są ograniczone z uwagi na listowie. Wyjątek stanowi wczesna wiosna lub późna jesień. Ze zbocza schodzimy do położonej nad zatoką jeziora
stanicy ZHP „Berdo". Przekraczamy Potok Bereżnica i po krótkim lecz stromym podejściu osiągamy drogę,
którą wiedzie szlak turystyczny PTTK koloru zielonego (Lesko - Zwierzyn - Myczkowce - Wołkowyja - Bukowiec - Terka - Jaworzec). Skręcamy w prawo i po krótkim odcinku wspólnym, nasze niebieskie znaki sprowadzają nas na koronę ziemno-betonowej zapory w Myczkowcach.
Z zapory ładny widok na jezioro i w drugą stronę na dolinę Sanu.
W oddali widoczna jest ściana skalna nad Sanem (ok. 600 m dł. i 60
m wys.) - pomnik przyrody. Horyzont zamyka masyw Czulni. Po
przejściu zapory, obok przystanku PKS skręcamy w prawo i kieru
jemy się za drogowskazem do ośrodka „Hutnik". Za ośrodkiem
wchodzimy na wyraźną ścieżkę, która biegnie okazałym bukowym lasem i łagodnie wyprowadza nas w górę
na wąską i momentami skalistą grań Kozińca (521 m n.p.m.). Z uwagi na liście drzew, wspaniały widok na Jezioro Myczkowieckie i położone po jego drugiej stronie Berdo, można podziwiać jedynie wczesną wiosną lub
późną jesienią. Z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze, masyw Kozińca stanie się niebawem rezerwatem
przyrody. Do naszego szlaku dochodzi tu ścieżka spacerowa od strony Orelca, o zielonym kolorze znaków.
Dalej nasz szlak wyprowadza nas (UWAGA!) nad skraj przepaścistej skalnej ściany - pozostałości po nieczynnym już kamieniołomie. Dostarczał on niegdyś kruszywo budowniczym bieszczadzkich zapór, a obecnie możemy w ciszy i spokoju, zachowując jednak niezbędną ostrożność, kontemplować wspaniały i rozległy widok. Doskonale prezentują się stąd obydwa jeziora i korona zapory w Solinie. W oddali na horyzoncie patrząc na południe widzimy pasma połonin, a na płn. - wsch. pasma Żukowa i Kamiennej Laworty. Schodzimy następnie do
szosy Myczkowce - Bóbrka. W pobliżu, nad Sanem, znajduje się w miejscu dawnego dworu obelisk z tablicą
upamiętniającą XIX wiecznego komediopisarza; Józefa Blizińskiego. Autor „Pana Damazego"i „Marcowego
Kawalera" był przez wiele lat właścicielem tutejszego majątku. Gościł tu często podczas swych wędrówek
ludoznawczych Oskar Kolberg. Kupnem Bóbrki od Blizińskiego był poważnie zainteresowany sam Henryk
Sienkiewicz. Tablicę tą, podobnie jak wiele innych w całych Bieszczadach umieścił Oddział PTTK w Lesku organizator dorocznych rajdów „Śladami Sławnych Piór". Dochodzimy do centrum Bóbrki i drogą obok kościoła i cmentarza, wśród łąk i pól wznosimy się na widokowe stoki Żukowca. Następnie po przekroczeniu
szosy Bóbrka - Łobozew, schodzimy drogą przez osiedle domków jednorodzinnych do szosy obok stacji CPN.
W pobliskich zaroślach możemy dojrzeć żelbetowy obelisk, którym dawne komunistyczne władze upamiętniły tzw. powstanie chłopów leskich. Szosą idziemy w lewo, mijając osiedle pracowników ZEW Solina - Myczkowce, przechodzimy przez most na Sanie. Gdy dojdziemy do odchodzącej w lewo drogi, która prowadzi do bramy hydroelektrowni, skręcamy ścieżką w lewo, w górę, omijając zakręty szosy. Krótkim, stromym
podejściem dochodzimy do przystanku PKS w Solinie.
źródło: www.polanczyk.info.pl
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„Zielone wzgórza nad Soliną" - kolor znaków: CZERWONY; czas przejścia: ok. 5 h
Trasa niezbyt trudna, ale dość długa. Uwaga! Liczne potoki na trasie
pokonujemy w bród, stąd konieczność odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia. Początek i koniec ścieżki znajduje się opodal
przystanku PKS Polańczyk Uzdrowisko. Stąd idziemy drogą pomiędzy
sklepami a ośrodkiem MSWiA „Jawor" do głębokiego jaru, który
sprowadza nas do Fiordu Nelsona — długiej i wąskiej zatoki Jeziora
Solińskiego. Tu skręcamy w lewo, idąc wzdłuż brzegu, pokonujemy
liczne potoki. Niebawem spotykamy czerwone znaki naszej ścieżki
dochodzące tu od strony Podkaliszcza. W tym miejscu dopina się krąg
naszej ścieżki (patrz: mapa). Jeśli pójdziemy w prawo za znakami, to
po stromym podejściu, wśród bukowego lasu wyjdziemy na rozległą polanę. Wychodzimy z niej wyraźną polną drogą
w pobliże szosy Myczków - Solina, obok drewnianej kapliczki. Piękny stąd widok na Polańczyk, Myczków i ich otoczenie.
Na horyzoncie rysuje się pasmo połonin. Ścieżka skręca tutaj w prawo i łagodnie wyprowadza nas lasem na Horbek (516 m
n. p. m.). Niedaleko, z lewej strony biegnie szosa, zaś z prawej, towarzyszy nam bardzo stroma, spadająca niemal pionowo
do jeziora skarpa. W prześwitach pomiędzy drzewami możemy dostrzec zaporę solińską i przystań statków znajdujących
się u podnóża góry Jawor. Ścieżka dochodzi do niewielkiego parkingu przy szosie, skąd krótko lasem znowu osiągamy szosę
obok campingu „Energetyk".
Wytrwałym polecamy serdecznie odbicie od szosy na prawo, skąd ewidentna ścieżka wyprowadza na wzniesienie Plasza.
Z tarasu budynku, który niegdyś mieścił maszynownię dźwigu linowego roztacza się cudowny widok na zaporę i jej otoczenie. Schodzimy do szosy, która prowadzi nas do centrum Soliny. Mijamy na łuku szosy deptak prowadzący wśród gęstej
zabudowy handlowo-gastronomicznej, na koronę zapory. Po lewej
towarzyszą nam budynki ośrodków wczasowo-wypoczynkowych, zaś
po prawej stronie, placówki usługowo-handlowe. Od przystanku PKS
rozpoczyna się drugi odcinek naszej ścieżki wiodący z powrotem do
Polańczyka. Czerwonym znakom naszej trasy towarzyszą tu znaki
niebieskie ścieżki spacerowej wiodącej dookoła Jeziora Myczkowieckiego. Kierujemy się szosą w dół i niebawem skręcamy w lewo na
asfaltową drogę, którą schodzimy do Zabrodzia. Podziwiać stąd możemy widok na Jezioro Myczkowieckie, widoczna jest Bóbrka i masyw
Kozińca z nieczynnym kamieniołomem, w oddali zaś pasmo Żukowa.
W Zabrodziu mijamy niewielki kościółek (dawna cerkiew gr.-kat.) i dochodzimy do Potoku Myczkowskiego. Tutaj żegnamy
szlak niebieski. Skręcamy w lewo. Przez cały czas idziemy
w górę, ścieżką wzdłuż potoku, który co chwilę musimy przekraczać w bród. Początkowo łąkami, a później pięknym lasem,
trzymając się przez cały czas potoku, dochodzimy do niewielkiego przysiółka Rapiska. Dalej, polną drogą wśród łąk i pól
(rozległe widoki na otoczenie bliskiego już Myczkowa i Polańczyka) dochodzimy do zabudowań Kaliszcza. Skręcamy w lewo,
przekraczając szosę i obok samotnego gospodarstwa na Podkaliszczu schodzimy ścieżką przez las do Jeziora. Tu spotykamy
początek naszej trasy (a więc zamknęliśmy koło). Do Polańczyka
idziemy w prawo, opisanym na początku odcinkiem ścieżki.
źródło: www.polanczyk.info.pl

Bieszczady nie są górami groźnymi, jednak wybierając się na pieszą
wędrówkę, należy pamiętać o możliwości nagłej zmiany pogody
i o silnych, porywistych wiatrach wiejących na odkrytych szczytach !!!
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PRZEŁĘCZ WYŻNA (827 m. n. p. m.) przy Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej, na trasie między Ustrzykami
Górnymi a Wetliną. Przejście szlakiem żółtym do schroniska ma Połoninie Wetlińskiej (1228 m. n. p. m.)
„Chatka Puchatka”, zejście szlakiem czerwonym do miejscowości Berehy Górne, powrót na przełęcz drogą
asfaltową.
Czas przejścia ok. 4,5h. Trasa łatwa. Na przełęczy parking, punkt gastronomiczny, pomnik J. Harasimowi cza.
Ze szczytu widok na pasmo graniczne, Połoninę Caryńską, grupę Tarnicy. Przy dobrej pogodzie widoczny jest
słowacki Wyhorlat.

⇒

USTRZYKI GÓRNE: wyjście szlakiem niebieskim na masyw Wielkiej Rawki (1304 m. n. p. m.), szlakiem żółtym na Małą Rawkę (1267m. n. p. m.), dalej szlakiem zielonym przez Wyżniański Wierch (913 m. n. p. m.),
Przełęcz Wyżniańską (855 m. n. p. m.) na szczyt Połoniny Caryńskiej (1329 m. n. p. m.), ze szczytu Połoniny
powrót szlakiem czerwonym do Ustrzyk Górnych.
Czas przejścia ok. 8h. Trasa trudna, atrakcyjna widokowo. Ze szczytu Wielkiej Rawki widok we wszystkich
kierunkach, jedna z najpiękniejszych bieszczadzkich panoram. Wzdłuż szlaków Na Połoninie Caryńskiej wytyczono ścieżki przyrodnicze.

⇒

WOŁOSATE k/Ustrzyk Górnych: wyjście na Tarnicę (1346 m. n. p. m.) szlakiem niebieskim. Z Tarnicy zejście
szlakiem czerwonym przez Szeroki Wierch (1268 m. n. p. m.) do Ustrzyk Górnych. Czas przejścia ok. 4h, lub
w przeciwnym kierunku szlakiem czerwonym, trawersem, przez Krzemień, dalej przez Kopę Bukowską (1320
m. n. p. m.), Halicz (1333 m. n. p. m.), Rozsypaniec (1280 m. n. p. m.), powrót do Wołosatego.
Czas przejścia ok. 7h. Trasa średnio trudna, obejmuje najwyższe partie polskich Bieszczadów, wszystkie
szczyty odkryte, wspaniałe panoramy, widoki w każdym kierunku na szczyty polskie i ukraińskie. Wzdłuż szlaków wytyczono ścieżki przyrodnicze.

MINI

PRZEWODNIK

POLAŃCZYK

I

OKOLICE

STR.

9

Trasy rowerowe
Polańczyk - Wołkowyja - Górzanka - Bereżnica Wyżna - Wola Matiaszowa - Berezka - Myczków - Polańczyk”
Początek trasy to skrzyżowanie dróg Polańczyk - Polańczyk Zdrój. Jedziemy małą obwodnicą w kierunku kościoła.
Po prawej stronie szosy mijamy kościół i dalej jedziemy w kierunku Wołkowyi. Zabytkowy kościół, dawna cerkiew
z 1907 r. p.w. św. Paraskiewii od 1948 r., kościół parafialny i zarazem od 1999 r. sanktuarium Matki Bożej Pięknej
Miłości z cudowną ikoną Matki Bożej z Łopienki. Przejechaliśmy już ponad 1,5 km i jesteśmy nad zatoką Jeziora
Solińskiego, przed nami wspinaczka i dwa ostre zakręty. Czwarty kilometr to koniec podjazdu - droga opada w dół
(uwaga zakręt!). Po lewej stronie ponad drogą rozciąga się widok na Jezioro Solińskie. W Wołkowyi na skrzyżowaniu
skręcamy w prawo w kierunku Górzanki, mijając po drodze bar i sklepy. W Wołkowyi na rozwidleniu dróg Górzanka
- Rybne skręcamy w lewo, przejechaliśmy już ponad 7 km. Po przejechaniu 11,2 km (483m n.p.m.) wjeżdżamy na
mostek na potoku Wołkowyjka i po kilkunastu metrach skręcamy w prawo.
Przed nami piękna, zabytkowa cerkiew drewniana z I835 r. z częściowo zachowanym płaskorzeźbionym ikonostasem
(ewenement w skali całych Karpatów), od 1948 r. użytkowana jako kościół katolicki. Na czternastym km jesteśmy
już 608 m n.p.m i po ostrym podjeździe jesteśmy przy Szkółkach Leśnych - skręcamy w lewo w drogę szutrową.
Długi i trochę męczący podjazd od Górzanki do Bereżnicy Wyżnej rekompensuje nam przełęcz pod Markowską.
Wspaniale widoki w kierunku Bieszczadów centralnych oraz pasma Żukowa i Otrytu. Jesteśmy na skrzyżowaniu
dróg Baligród - Berezka - Górzanka. Jadąc dalej skręcamy w prawo (uwaga 7 km zjazdu), mijamy po drodze Bereżnicę Wyżną oraz Wolę Matiaszową. W Bereżnicy Wyżnej znajduje się urokliwa, drewniana cerkiew z roku 1830 p.w.
św. Mikołaja Cudotwórcy z częściowo zachowanym ikonostasem i cmentarzem przycerkiewnym (od 1948 r. jako
kościół rzym.-kat.)
Dojechaliśmy w końcu do Berezki, gdzie na krzyżówce z małą obwodnicą skręcamy w prawo i kierujemy się do
Myczkowa. Po lewej stronie sklep i zajazd. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale przejechaliśmy 23 km naszej trasy. Dalej
po krótkim, ale stromym podjeździe z Berezki mijamy Myczków i zaczynamy podjazd w kierunku Polańczyka. Mijamy skrzyżowanie do Soliny, dalej jedziemy prosto pod górkę. W Myczkowie po lewej stronie mijamy pamiątkę po
wielokulturowości regionu - cerkiew i kościół wzniesione obok siebie jednocześnie przez Jana Niepomucena Zatorskiego w 1900 r.
Powoli zbliżamy się do końca trasy. W Polańczyku mijamy hotel i restaurację „Na Górce'' (wspaniałe widoki na
Jezioro Solińskie) i po chwili jesteśmy w miejscu, z którego zaczęliśmy naszą jazdę.
1.

POLAŃCZYK - BEREZKA - BEREŻNICA WYŻNA - GÓRZANKA - WOŁKOWYJA - POLAŃCZYK
(czas przejazdu 2,5h; długość: 25 km; szlak niebieski)

2.

POLAŃCZYK - HOCZEW - BALIGRÓD - WSTĘŻNICA - GÓRZANKA - WOŁKOWYJA - POLAŃCZYK
(czas przejazdu: 2,5h; długość: 41 km)

3.

POLAŃCZYK - BEREZKA - BEREŻNICA WYŻNA - WOLA GÓRZAŃSKA - TYSKOWA PRZEŁĘCZ HYRCZA - ŁOPIENKA (cerkiew) - POLANKI - TERKA - BUKOWIEC - WOŁKOWYJA - POLAŃCZYK
(czas przejazdu: 6h; długość: 52 km)

4.

POLAŃCZYK - BEREZKA - BEREŻNICA WYŻNA - STĘŻNICA - TYSKOWA - PRZEŁĘCZ HYRCZA -ŁOPIENKA (cerkiew) - POLANKI
(czas przejazdu: 6,5h; długość: 54 km)

-

TERKA

-

BUKOWIEC

-

WOŁKOWYJA

-

POLAŃCZYK
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Wypoczynek

Jesteśmy na

