
 Program wycieczki do Rymanowa / wycieczka z SKT/ 
  

1 dzień  

Przyjazd do Rymanowa godz. 15.  Spacer po uzdrowisku  

 

2 dzień 

Trasa: Rymanów Zdrój – Rymanów – Klimkówka – Rymanów Zdrój. Trasa około 15 km. 

Wycieczka z Rymanowa Zdroju do Rymanowa, początkowo szlakiem czerwonym, następnie 

drogą lubatowską przez Karczmisko nazwane tak, gdyż znajdowała się tu żydowska karczma 

Albela, w której zatrzymywali się podróżni zdążający z Lubartowa na targ do Rymanowa , 

następnie odkrytym terenem na górę Kalwaria, gdzie ostatni właściciele Rymanowa Anna i 

Stanisław Potoccy założyli w końcu XIX w drogę krzyżową. Niestety większość obiektów 

została zniszczona podczas ostatniej wojny. Obecną kaplicę wybudowano w 1981 r. 

Dochodzimy do Okopnicy, gdzie zwiedzamy dwa cmentarze: żydowski, na którym znajduje 

się około 200 nagrobków oraz dwa ohele czyli budyneczki grobowe i katolicki z grobowcami 

ostatnich właścicieli Rymanowa  Anny i Stanisława  Potockich. W Rymanowie godne uwagi 

są murowana synagoga odrestaurowana w 2005 r. kościół parafialny pod wezw. św. 

Wawrzyńca, kilka  XIX- wiecznych kamieniczek, a w parku nad rzeką Tabor dwór z I-szej 

połowy XIX w. obecnie siedziba nadleśnictwa. Z Rymanowa nieoznakowaną ścieżką idziemy 

do Klimkówki, gdzie znajduje się zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem św. Michała 

Archanioła, a następnie do Sanktuarium Krzyża Św. z cudownym źródełkiem. Powrót do 

Rymanowa.  

 

3 dzień  

Trasa: Rymanów Zdrój – Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój około 15 km 

Z Rymanowa szlakiem zielonym na Kopę (wejście na Kopę bez znaków) skąd rozciąga się 

piękny widok na Beskid Niski, Bieszczady i Pogórze, następnie Przymiarki do Iwonicza 

Zdroju, spacer po uzdrowisku powrót szlakiem czerwonym. 

 

4 dzień (odpoczynkowy) 

Trasa: Rymanów Zdrój – Zamczyska– Rymanów Zdrój około 8 km 

Od  sanatorium Ziemowit za biało- czerwonymi znakami . po drodze pozostałości 

kamieniołomu skąd  w latach 1779 – 81 pobierano kamień do budowy kościoła w 

Rymanowie.  

 

5 dzień 

Trasa: Rymanów Zdrój – Rudawka Janowicka –Olzy nad Wisłokiem – Rymanów Zdrój około 

18 -20 km. Jeżeli udało by się podjechać do Rudawki byłoby o połowę mniej. Olzy to 

największa w polskich Karpatach odkrywka łupków menilitowych. 

 

6 dzień  

Powrót do Warszawy 

Zakwaterowanie w pensjonacie „Słoneczna” ul. Zdrojowa 26 

Koszt: noclegi 30 zł (cena z zeszłego roku) w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z umywalkami. 

Koszt śniadania 12 zł a obiadokolacji 20 – 25 zł. W pokojach znajdują się czajniki 

elektryczne i śniadania można sobie przygotować we własnym zakresie. 

Koszt biletu autobusowego w jedną stronę 65 zł. Nie ma zniżek dla emerytów. Bilety trzeba 

rezerwować 

Termin wycieczki do uzgodnienia. Proponuję 19 czerwiec (niedziela) do 24 czerwca 

(piątek). 

Koszt pobytu z całkowitym utrzymaniem (śniadania i obiadokolacje) wynosi 335 zł, przy 

czym proponowałabym, aby już na miejscu ustalić ilość obiadokolacji i śniadań.  Zgłoszenia 

przyjmuję do końca marca pod adresem maria.walnik@wp.pl. Wysokość opłat oraz termin 

wpłat podam natychmiast po ustaleniu ilości uczestników. 
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