
XVII  Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki  Radców Prawnych 
w dniach 6 - 10.10.2021 r. 

 
Dzień I - 6.10.2021 r. godz. 20:30- 22:30 - otwarcie Rajdu, powitanie uczestników, zebranie informacyjne, 
        omówienie Programu Rajdu i warunków na szlaku 
       - grill pod wiatą 
 
Dzień II - 7.10.2021 r. godz. 7:00-8:00   - śniadanie 

    godz. 8:00   - wyjazd autokarem do Pszczelin 
- przejście piesze z Pszczelin zielonym szlakiem na Połoninę 
Bukowego Berda 1201 m n.p.m., dalej żółtym szlakiem do 
Mucznego następnie na wieżę widokową na Jeleniowatym 907 m 
n.p.m. (dla chętnych trasa tam i z powrotem) Czas przejścia ok 6 
godzin (bez wieży 4 godz.) trasa trudna. Trasa autokarem ok 160 
km 

godz. 20:00  - grill pod wiatą/DJ 
     
Dzień III - 8.10.2021 r. godz. 7:30-9:00   - śniadanie 
 `   godz. 9:00   - przejazd autokarem do Soliny (lub do Chrewtu) 
                                                                                     - rejs statkiem KOMANDOR II do Chrewtu (jeżeli pozwoli na to stan 
                                                                                      wody umożliwiający dopłynięcie do brzegu) czas 2 godz. 
       - przejście piesze z Chrewtu szlakiem zielonym 618m n.p.m. do    
         Teleśnicy Oszwarowej czas przejścia 3-4 godz. 
         ok. godz. 17:30  - powrót autokarem do Bystrego. Trasa autokarem ok 100 km 
    godz. 17:30  - ciepłe danie jednogarnkowe 

godz. 20:00  - poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich  
   z Boguchwały  

 
Dzień IV - 9.10.2021 r. godz. 7:30-9:00   - śniadanie 
    godz. 9:00   - przejazd autokarem do Myczkowiec  
                                           - przejście piesze na trasie Myczkowce -Koziniec 521m n.p.m.  
          punkt widokowy – Bóbrka czas przejścia 3 godz. 
    godz. 16.00   - powrót autokarem do Bystrego. Trasa autokarem ok 80 km 
    godz. 17:00  - ciepłe danie jednogarnkowe   
    godz. 20:00  - grill, spotkanie przy gitarach /zakończenie rajdu/   
      
 
Dzień V - 10.10.2021 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 7, 8 i 9.10.2021r. -  będzie wydany suchy prowiant na wyjście w góry. 

 
- Jednocześnie w tym roku chcemy namówić Państwa na dobrowolne wsparcie świetlicy  w Hoczwi.  

Mile widziane byłyby wszelkiego rodzaju gry planszowe, warcaby, szachy, lotki, puzzle, klocki (typu lego),  
z których korzystać będą dzieci w świetlicy. Proszę o tym pamiętać podczas pakowania swoich bagaży. 

Będzie w trakcie Rajdu przeprowadzana zbiórka pieniężna na zakup telewizora do świetlicy.  
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
 
 


