
 
 

Nasza oferta 

Rodzina Ostrowskich zaprasza do Ośrodka Turystycznego „Piotrowa Polana” w  Wetlinie – malowniczo 
położonej miejscowości w Bieszczadach. Nasza Rodzina od 1969 roku związana jest z działalnością 
hotelarsko – turystyczną w Bieszczadach. Mamy doświadczenie w  przyjmowaniu zarówno turystów 
indywidualnych, jak i grup zorganizowanych (obozy młodzieżowe, kolonie, wycieczki szkolne, itd.). 

A najważniejsze – lubimy Was! 

 

 

 

 



Posiadamy 166 miejsc noclegowych w domkach turystycznych. Są to domki 2, 3, 4, 5 i 15 – osobowe 
(4  sypialnie) o różnym standardzie: z łazienkami lub dostępem do sanitariatów, położonych na polanie 
o  powierzchni 5 ha. Na terenie Ośrodka znajdują się pole namiotowe, boiska sportowe, miejsca na 
ogniska oraz jadłodajnia gdzie przygotowujemy smaczne, domowe posiłki. 

Niewątpliwym walorem Piotrowej Polany jest ogromna przestrzeń i usytuowanie domków wśród zieleni. 
To właśnie pozwala na zorganizowanie wielu różnorodnych zajęć terenowo – plenerowych, w organizacji 
których służymy pomocą. 

 

  

 

 



  

 

  

 

 

 

 



Atrakcje  

„Piotrowa Polana” położona jest w dolinie rzeki Wetlinki, na obrzeżach Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, u podnóża Połoniny Wetlińskiej, w bezpośredniej bliskości Małej i Wielkiej Rawki oraz 
pasma granicznego z Rabią Skałą – jest gdzie wędrować! 

• Żółty szlak na Przełęcz M. Orłowicza, Smerek i Połoninę Wetlińską – 400 m od Ośrodka; 
• Żółty szlak na Jawornik, Paportną, Rabią Skałę i dalej na Pasmo Graniczne – 300 m od Ośrodka; 
• Zielony szlak na Małą i Wielką Rawkę i dalej na Kremenaros („styk” trzech granic – polskiej, 

ukraińskiej i słowackiej) – 3 km od Ośrodka; 
• Czerwony szlak na Fereczatą i Okrąglik i dalej na Duże i Małe Jasło – 3 km od Ośrodka. 

 

Podczas pobytu możemy zorganizować spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego, który opowie o pięknie i niepowtarzalnych walorach naszych Gór. Takie 
spotkania połączone są z pokazem filmów i zdjęć. 

 



 

Dane kontaktowe 

Ośrodek Turystyczny „Piotrowa Polana” Piotr Ostrowski s.c. 
38-608 Wetlina 73 
 
www.bieszczady.pl/pp 
piotrowapolana@gmail.com 
 
Tel: (13) 468 46 54 
        783 269 104 
 
NIP: 688-11-31-394 
REGON: 370341237 

Dodatkowe informacje 

Z radością informujemy o planowanym na sierpień 2012 roku otwarciu na terenie Piotrowej Polany 
nowego, całorocznego Schroniska Turystycznego „Pod Wysoką Połoniną”.  
 

 
 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


