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Nr 
imp. 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

A 08 – 10.05. 
2021 
3 dni 
425 zł 

PODHALAŃSKI POWIEW NORMALNOŚCI  
Na trasie: 
BAŃSKA  WYŻNA – długa,  podhalańska  wioska  na  Szlaku  Papieskim,  z  której  rozpościerają  się  
                               przepiękne   widoki   na   Tatry,   Beskid   Żywiecki,   Gorce,   a   nawet   Pieniny;  
                               zakwaterowanie  w  rodzinnym  Domu  Wypoczynkowym  „U  Staszla” w pokojach  
                               2, 3 i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV 
NOWY TARG – stolica Podhala z największym targowiskiem południowej Polski 
ZAKOPANE – najwyżej  położone  miasto  w  Polsce,  o  niezwykłym  uroku  oraz  bogactwie góralskiej  
                      kultury i sztuki 
PODHALAŃSKIE NIESPODZIANKI – spacery do miejsc rzadziej przez turystów odwiedzanych 

B 12.05.2021  
środa 
cena 

uzależniona             
od rodzaju 
transportu   

NIEBANALNE WYSPY OPOLA 
W programie: 
WYSPA BOLKO – duża wyspa na Odrze, która od 1910 roku funkcjonuje jako park miejski 
OGRÓD ZOOLOGICZNY – ładnie położone i uznawane za jedno z najnowocześniejszych ZOO w Polsce 
WYSPA PASIEKA – istniejąca od 1600 roku wyspa znana dzięki Wieży Piastowskiej i amfiteatrowi 
STARE MIASTO – urokliwa, zrewitalizowana starówka z licznymi zabytkami (rynek, ratusz, katedra) 

21 15.05.2021 
sobota  
75 zł   

+ bilety wstępu  

  

PACHNĄCY AZALIAMI ŚLĄSK OPOLSKI  
Na trasie: 
MOSZNA – pałac z 99 wieżami i wieżyczkami, nazywany zamkiem Disneya lub snem szalonego artysty,  
                  otoczony rozległym parkiem, w którym wiosną kwitną urzekające barwą i zapachem azalie  
                  oraz rododendrony; wizyta na malowniczym cmentarzu rodu Tiele – Wincklerów  
GŁOGÓWEK – jedno  z najciekawszych  miast  południowej  Polski z licznymi zabytkami (m. in.: rynek  
                       z   ładnym   ratuszem,  potężny  zamek,  pozostałości   obwarowań   miejskich,   piękny  
                       kościół   parafialny,   replika   Grobu  Pańskiego  oraz  wiekowy,  franciszkański  zespół  
                       klasztorny ze starannie odrestaurowanym Domkiem Loretańskim) 

22 16 – 22.05. 
2021 
7 dni   

 1295 zł 

SUWALSZCZYZNA – KRAINA JAK Z BAŚNI 
Augustów – Kanał Augustowski (rejs) – Studzieniczna – Płociczno (Wigierska Kolej Wąskotorowa)                

– Stary Folwark – Wigierski PN – Wigry – Suwałki – Dowspuda – Jeleniewo – Góra Rowelska – Wiżajny 
– Bolcie (Trójstyk granic) – Puńsk – Trakiszki – Sejny – Suwalski PK – Cisowa Góra – Smolniki – 

Rezerwat Głazowisko Barchanowo – Jezioro Hańcza – Turtul – Szurpiły–Góra Zamkowa  
23 23 – 29.05. 

2021 
7 dni  

1175 zł 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY 
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Świecie – Elbląg – Buczyniec – Kanał Elbląsko–Ostródzki (rejs) – Lidzbark Warmiński                    
– Stoczek Klasztorny – Lubawa – Rożental – Jerzwałd – Jezioro Jasne – Nowe Miasto Lubawskie 

C 29.05.2021  
sobota  
70 zł 

KWITNĄCY, „WESOŁY” KRAKÓW  
W programie: 
WESOŁA – dawna VI dzielnica katastralna Krakowa obfitująca w ciekawe miejsca i oryginalne zabytki 
OGRÓD  BOTANICZNY  –  należący   do  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  najstarszy  ogród  botaniczny  
               w Polsce założony w 1783 roku (około 5000 gatunków i odmian roślin z całego świata) 
BAZYLIKA  NSPJ  –  modernistyczna   świątynia   reprezentująca   architekturę  młodopolską  będącą  
                   jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej sztuki sakralnej z pierwszej ćwierci XX stulecia 
OGRODY  KRÓLÓWEJ BONY – zielona  aranżacja  na  Wawelu  znana  jako  Ogrody Królewskie, czyli  
                                    wierna rekonstrukcja wyglądu renesansowych ogrodów z czasu ich powstania  

UCZESTNIKÓW NASZYCH WYJAZDÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,                                                       
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC 

 

Ceny powyższych wyjazdów zawierają: 
- przejazd autokarem 
- opłaty drogowe oraz parkingowe 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota 
- ubezpieczenie NNW                                                    
- podatek VAT (23 %) 

- świadczenia dodatkowe wyszczególnione                      
w programie imprezy 

 
  CENY  WYJAZDÓW  NIE  ZAWIERAJĄ  BILETÓW  
WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW 

 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 
BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.  

Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30 
tel/fax  (32)  2 – 480 – 180 

 

W dniach od 4 do 31 maja 2021 roku siedziba BIURA PODRÓŻY ATUT S.C.  
będzie otwarta jedynie przez dwa dni w tygodniu tj.: w poniedziałki i we wtorki.  
Pomimo częściowego zamknięcia siedziby z Biurem będzie można kontaktować się 

drogą mailową i telefoniczną w standardowych porach urzędowania,  
czyli od poniedziałku do czwartku od 12.00 do 17.00. 


