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UZDROWISKO WYSOWA
JEZIORO KLIMKÓWKA
W programie: Malownicze uzdrowisko w Beskidzie Niskim o niezwykle bogatych walorach leczniczych. Spacer po uzdrowisku
Wysowa,

Beskid Niski
Należy do najniższych, ale jednocześnie do najrozleglejszych części Karpat
wschodzących w skład niewielkiego fragmentu Beskidów Wschodnich po polskiej stronie.
Na południu jego granicę wyznacza grzbiet główny Karpat od Przełęczy Tylickiej na
zachodzie po Przełęcz Łupkowską i dolinę Osławy na wschodzie. Od strony zachodniej
granicę Beskidu Niskiego z Sądeckim określają: dolina Mochnaczki, Przełęcz Huta a
następnie dolina Kamienicy Nawojowskiej aż do jej ujścia do Dunajca. Na wschodzie
poprzez Osławę (od Przełęczy Łupkowskiej po Zagórz) graniczy Beskid Niski z
Bieszczadami. Długa granica północna to częściowo Pogórze Rożnowskie i
Ciężkowickie, dalej Doły Jasielsko Sanockie, Pogórze Strzyżowsko Dynowskie oraz Góry
Słonne. (źródło: http://www.e-beskidy.com).

Wysowa
Uzdrowisko Wysowa-Zdrój leży w śródgórskiej dolinie rzeki Ropy na wysokości ok. 550
m. Otaczają ją zalesione wzniesienia Gór Hańczowskich należące do Beskidu Niskiego.
Góry Hańczowskie leżą w górnym dorzeczu Ropy i charakteryzują się długimi, wąskimi
grzbietami ciągnącymi się równolegle do siebie z północnego zachodu na południowy
wschód. Stąd spotykana też jest nazwa Hańczowskie Góry Rusztowe. Walory
miejscowości podnoszą duże zespoły zieleni oraz oddalenie od ruchliwych tras
komunikacyjnych i brak przemysłu w najbliższej okolicy. Posiada ciekawe tereny
spacerowe i wyznaczone trasy turystyczne. Uzdrowisko nie należy do słynnych kurortów,
ale jest to miejscowość dla tych, którzy cenią ciszę i spokój, kontakt z przyrodą i piękny
krajobraz. Ze względu na wysoką wartość mikroklimatu Wysową nazywano w przeszłości
"Galicyjskim Meranem".
Hańczowa

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy pochodzi z XIX w., dziś służy jako cerkiew prawosławna . We
wnętrzu znajduje się kompletne wyposażenie cerkiewne z XVIII-XIX w.; w tym ikonostas z XIX w. Jest to jedna z najlepiej
zachowanych cerkwi łemkowskich. Wieża ma pochyłe ściany i izbice oraz malowane tarcze zegarowe.

Czas trwania ok. 4,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

