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Dla przyjezdnych samochodem proponujemy samochód zaparkować na parkingu
Podpromie. Jedziemy w przeciwną stronę jak ostanio, by obok sklepu Lidl wyjechać na ul.
Hetmańską, nią prosto przez skrzyżowanie, a przed WSK w lewo i w ul. żeglarską, przez
Lisią Górę. Następnie Leśną i Jarową do skrzyżowania z Podkarpacką, tam na wprost. Ulicą
Beskidzką wyjeżdżamy z Rzeszowa, przez Racławówkę jedziemy do Niechobrza. Tam na
rondzie w prawo, by po paru metrach przed budynkiem szkoły skręcić w lewo. Jadąc cały
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czas pod górę dojedziemy do Krzyża Milenijnego, gdzie obok jest zadaszona wiata. Tu
proponujemy miejsce na odpoczynek, uzupełnienie wody w organizmie i czegoś na ząb.

Po odpoczynku dalej w górę, na granicy lasu pętla autobusowa, i kilkanaście metrów
dalej na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Podjazd się kończy a zaczyna zjazd na którym
ostrożnie. Po ostatnich deszczach może być naniesiony żwir czy piasek. Wjeżdżamy do
Czudca, mijamy cmentarz i jesteśmy na Rynku. Z Rynku w prawo na główną ulicę, by zaraz
za przejściem dla pieszych skręcić w lewo w ul. Starowiejską. Jadąc dotrzemy do mostu przez
Wisłok, nim na drugą stronę, tam skręcamy w lewo. Dojedziemy do DK 19, na wprost, w
lewo i przed Domem Strażaka w prawo. lekki podjazd i skręcamy ostro w lewo. Wąską

asfaltową dróżką opuścimy Wyżne jadą lasem po lewej będziemy mieć bezpośrednio Wisłok.
Jesteśmy w Babicy. Następnie Straszydle, Lecka, Białka i dojeżdżamy do Błażowej. Tam
skręcamy w prawo jak na Dynów. Przejeżdżamy przez Piątkową by wjeżdżając do Harty, za
przystankiem PKS skręcić w lewo w boczną dróżkę.

Też asfaltowa a zdecydowanie mniejszy ruch. Obok kościoła wrócimy z powrotem
na tą główną by po dwóch kilometrach dotrzeć do skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo na
Przemyśl. Po chwili być w Bachórzu. Tam warto zatrzymać się w karczmie pod Semaforem.
Dalej jedziemy drogą 835 która prowadzi do Przeworska. Dojeżdżając do Szklar, za
kościołem warto zjechać w lewo, boczną drogą biegnącą lasem ominiemy serpentyny. Za
lasem wrócimy z powrotem na główną drogę ale o nr. 877 do Łańcuta. Serpentynami mamy
widokowy zjazd do Dylągówki. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo na Łańcut.
Kolejne miejscowości to Grzegorzówka, Zabratówka, Wjeżdżając do Albigowej przed
cmentarzem skręcamy w prawo, zaraz później w lewo by obok kościoła znowu w lewo. Gdy
dojedziemy do restauracji Stary Młyn można tam odpocząć czy też zamówić coś z menu. Gdy
odpoczniemy nie jedziemy już na Łańcut a na Kraczkową. Tam warto skręcić w lewo w

boczną uliczkę, jest ona zdecydowanie wygodniejsza o minimalnym ruchu samochodowym.
Kierujemy się na Malawę, jesteśmy w Słocinie, przy szkole w prawo i ulicą Witolda,
następnie Litewską obok szpitala i wyjechać na rondo. Tam prawą stroną ulicą Lwowską w
dół, by skręcić w ul. Na Skały i meta w Restauracja "Republika Polsko - Francuska"

