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Powiat Sanocki

Biuro Turystyki Kulturowej Pawuk
ul. Krucza 79
38-540 Zagórz
Email: biuro@pawuk.pl
Tel.: 721 215 453
Tel. kom.: 697 075 795
"Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK" jest licencjonowanym biurem turystycznym posiadającym
wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Podkarpackiego pod numerem 182/12. Specjalizujemy się turystyce kulturowej - ponieważ zachowanie
kultury Bieszczadów i Karpat jest naszą pasją.
Oferujemy wycieczki w trzech kategoriach:
KULTURA
PRZYRODA
PRZYGODA

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Skansen Mbl Sanok
Rybickiego 3
38-500 Sanok
Email: sekretariat@mblsanok.eu
Tel.: +48 13 493 01 77
Tel. kom.: +48 13 463 16 72
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku działając na obszarze Polski południowo-wschodniej
gromadzi, przechowuje, konserwuje i opracowuje naukowo dobra kultury w zakresie kultury ludowej
&ndash; wiejskiej i miejskiej, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii Karpat.
Zgromadzone obiekty tradycyjnego budownictwa udostępnia na ekspozycji muzealnej na wolnym
powietrzu, prowadzi ponadto badania naukowe, działalność oświatową i wydawniczą oraz upowszechnia
wiedzę o kulturze i sztuce Podkarpacia. Jest największym polskim skansenem i jednym z piękniejszych
w Europie.
Odtwarzając typowe układy zabudowy wsi i zagospodarowania zagród, na terenie Parku Etnograficznego
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zgromadzono ok. 180 obiektów budownictwa drewnianego
od XVII do XX wieku, a w magazynach i na ekspozycjach ponad 31 000 eksponatów z zakresu kultury
ludowej, mieszczańskiej, sakralnej i dworskiej. W sektorach odpowiadających przedwojennym grupom
etnograficznym (Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan) i ich fizjogra-ficznemu rozmieszczeniu w terenie,
obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospo-darczych, znalazły tutaj swoje
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miejsce również obiekty sakralne: kościół rzymskokatolicki, trzy cerkwie greckokatolickie (dwie
bojkowskie i jedna łemkowska) oraz malownicze ka-pliczki. Zabudowę wiejską znakomicie dopełniają
obiekty użyteczności publicznej (szkoła, karczmy, remiza), obiekty przemysłowe (kuźnie, wiatraki, młyn
wodny, tartak, urządzenia naftowe), a także zabudowania dworskie i plebańskie. Prezentację
kulturowego pogranicza wschodniej części polskich Karpat uzupełnia &bdquo;Galicyjski rynek&rdquo;
&ndash; rekonstrukcja centrum małego galicyjskiego miasta, gdzie wokół czworobocznego placu
posadowiono 26 obiektów, jak: karczma z kręgielnią, poczta, urząd gminy, remiza, apteka, domy
żydowskie, sklep, trafika, warsztat ślusarsko-kowalski oraz zakłady: stolarski, fryzjerski, krawiecki,
szewski, zegarmistrzowski i fotograficzny. Ma tu także swoje miejsce nie tylko lekarz, nauczyciel, piekarz
czy woźnica, ale również i zwykli rolnicy. Urządzone w większości na początek XX wieku wnętrza dają
zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku ówczesnych mieszczan wielonarodowościowej
społeczności tej części Polski.
Odwiedzając nasz Park Etnograficzny odczują Państwo niepowtarzalny klimat prawdziwie magicznego
miejsca skłaniającego do refleksji o czasie i przemijaniu. Sanocki skansen przywoła bowiem do Waszej
pamięci dawno już zapomniane wydarzenia i skojarzenia, które tkwią zakodowane w słojach
wszechobecnego tutaj wiekowego drewna. Każdy ze zmysłów pozwoli na niespotykany dotychczas
kontakt z bogactwem kulturowym tego od zawsze przygranicznego regionu &ndash; regionu, gdzie
burzliwa historia miesza się ze współczesnością, a dziedzictwo kulturowe bizantyjskiego Wschodu z
łacińską spuścizną Zachodu.
ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK!
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

M.O.T. Brama Bieszczad - Olchowa
Olchowa 63
38-516 Tarnawa Dolna
lech-war@wp.pl
73150 340
698 626 985
Naszym gościom oferujemy:
-

50 miejsc noclegowych
14 pokoi (1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 9-osobowe) z łazienkami
pełne wyżywienia
kaplicę
jadalnię
świetlicę ze sprzętem audiowizualnym (rzutnik, ekran, telewizor, głośniki) oraz kominkiem
salę rekreacyjno-sportową ze stołem bilardowym, piłkarzykami i stołem do ping-ponga

Na terenie Ośrodka znajduje się:
- parking dla samochodów osobowych i autokarów
- miejsce na ognisko
- miejsce do gry w piłkę
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Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, łazienka, pokoje na parterze).
W budynku znajduje się kaplica, kuchnia, jadalnia, sala rekreacyjno-sportowa ze sprzętem do tenisa
stołowego,
stołem bilardowym i piłkarzykami oraz duża świetlica ze sprzętem multimedialnym (telewizor, dvd,
głośniki, projektor
multimedialny, ekran) mogąca służyć także jako sala konferencyjna. Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu
sportowego (narty, sanki, rowery, piłki). Na terenie parku podworskiego znajduje się miejsce na ognisko
oraz
wspólną zabawę. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków przed
budynkiem,
łazienka dla niepełnosprawnych, pokoje na parterze). Dysponujemy parkingiem dla samochodów
osobowych i
autokarów.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Słowa kluczowe :
Powiat Sanocki, powiat Sanok, Powiat Sanok, powiat sanocki, noclegi w powiecie sanockim, Noclegi W
Powiecie Sanockim, Atrakcje W Powiecie Sanockim, atrakcje w powiecie sanockim
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