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LIPIEC – SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2019   
 

Nr 
imp. 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

31 01 – 08.07. 
2019 
8 dni  

 995 zł  
 
 

 Najtańsze górskie 
wczasy biura ! 

 
Cena z roku 2012 ! 

NIEPOWTARZALNE WCZASY NA PODHALU, W PEŁNYCH PIĘKNA PIENINACH I GORCACH 
ORAZ W MAJESTATYCZNYCH TATRACH POLSKICH I SŁOWACKICH 

Bańska Wyżna – Ludźmierz – Białka Tatrzańska (Termy Bania) – Kotelnica (918 m)  
– Bachledówka (947 m) – Dolina Chochołowska – Dolina Jarząbcza (Szlak Papieski) – Szaflary 

(Termy Podhalańskie, Gorący Potok) – Nowy Targ (jarmark) – Chochołów (Chochołowskie Termy)                 
– Rusinowa Polana (1180 – 1300 m) – Gęsia Szyja (1489 m) – Wiktorówki – Bukowina Tatrzańska 

(Termy Bukovina) – Przełęcz Snozka (653 m) – Wdżar (767 m) – Czorsztyn (zamek) – Niedzica                       
– Jezioro Czorsztyńskie (rejs) – Zakopane  

– SŁOWACJA: Bachledowa Dolina (ścieżka w koronach drzew) – Stary Smokowiec                                      
– Hrebieniok (1285 m) 

Spójrz w szczegółowy program !  
32 10.07.2019 

środa 
85 zł  

+ bilety wstępu  

 

PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA 
Na trasie: 
WOJSŁAWICE – fenomenalny   ogród   dendrologiczny,   którego   niezwykle   bogata  i  różnorodna  
                          kolekcja  roślin drzewiastych i bylin (łącznie ponad 9000 gatunków) należy obecnie  
                          do Uniwersytetu Wrocławskiego 
GRODKÓW – niewielkie  miasto  z  długą historią i licznymi zabytkami (m. in.: rynek z oryginalnym  
                     ratuszem, kościół parafialny, mury miejskie z 2 zachowanymi wieżami bramnymi) 

33 13.07.2019 
sobota 
85 zł 

+ bilety wstępu  

SŁOWACJA 
Na trasie: 
DOLINA ZIMNEJ WODY – piękna dolina będąca bramą wjazdową ku Tatrom 
ZUBEREC – duża wieś położona w Kotlinie Zuberskiej z urokliwym Muzeum Wsi Orawskiej 
PODBIEL – zachwycający  zespół  oryginalnych  domów  zrębowych  uznany  za zabytkowy rezerwat  
                   architektury („Słowacki Chochołów”) 
NAMIESTÓW – najważniejsza miejscowość regionu położona nad brzegami Jeziora Orawskiego 

34 19 – 25.07. 
2019 
7 dni 

1495 zł  
 

Po raz pierwszy            
w historii biura !  

  
HIT WAKACJI ! 

POLSKIE ŚLADY NA UKRAINIE     
Drohobycz (miasto Brunona Schulza) – Truskawiec (uzdrowisko z wodą „Naftusią”) – Hoszów 

(sanktuarium greckokatolickie) – Iwano-Frankowsk (dawny Stanisławów) – Jaremcze (perła Karpat) 
– Kołomyja (stolica Huculszczyzny) – Czerniowce (stolica Bukowiny) – Chocim (potężny zamek                 

nad Dniestrem) – Okopy św. Trójcy (twierdza znana dzięki Krasińskiemu) – Kamieniec Podolski 
(niezwykła twierdza nad Smotryczem) – Skała Podolska (ruiny zamku nad Zbruczem)                                 

– Tarnopol (miasto Tarnowskich) – Zbaraż (legendarna twierdza) – Wiśniowiec (gniazdo rodowe 
Wiśniowieckich) – Krzemieniec (dawne Liceum Wołyńskie i dom rodzinny Słowackiego) – Poczajów 

(klasztor i sanktuarium trzech obrządków chrześcijańskich) – Lwów (stolica Galicji)   
Spójrz w szczegółowy program !                                                   

35 27.07.2019 
sobota 
125 zł  

+ bilety wstępu 
           

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski             

WARSZAWA … DA SIĘ LUBIĆ 
W programie: 
OGRÓD SASKI – pierwszy publiczny ogród miejski w Polsce założony przez króla Augusta II 
GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA – niezwykły pomnik pod kolumnadą Pałacu Saskiego 
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI – charakterystyczna świątynia,  której architekt inspirował się rzymskim  
                                            Panteonem oraz drezdeńskim kościołem NMP 
METRO – jedyny w Polsce system pasażerskiej kolei podziemnej  
STARE MIASTO – starannie odbudowany Pomnik Historii, figurujący na Liście UNESCO 

36 04 – 10.08. 
2019 
7 dni 

1155 zł  
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Grudziądz – Malbork – Święty Gaj – Pelplin – Gniew  
– Kanał Ostródzko-Elbląski (rejs) /nowa trasa/  
– Ostróda (rejs) – Olsztynek – Pasłęk – Chełmno  

 Spójrz w szczegółowy program ! 
37 15.08.2019 

czwartek 
55 zł  

+ bilety wstępu 
 

ŚWIĘTO 
WNIEBOWZIĘCIA 

NMP 

PEREŁKI GÓRNEGO ŚLĄSKA  
Na trasie: 
BYCINA – niesamowity choć w stanie ruiny trzykondygnacyjny pałac rodziny Paczyńskich 
TOSZEK – jedno z najstarszych miast  województwa śląskiego z zachowanym zabytkowym układem  
                 urbanistycznym oraz ruinami gotyckiego zamku owianymi pasjonującymi legendami 
ŁUBIE – wieś związana z życiem słynnej rodziny Baildonów 
KSIĘŻY LAS – uważany za najstarszy na Górnym Śląsku drewniany kościół z 1494 roku 
GLIWICE – urokliwy, historyczny rynek pełen życia, dzięki licznym lokalom serwującym różnorodne  
                  dania i trunki 

38  18 – 29.08. 
2019 

12 dni 
1575 zł  

DARŁÓWKO 
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM Z NOWYM PROGRAMEM  

Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy) – Koszalin                                                                 
– Krąg – Warcino – Duninowo – Ustka  
   Spójrz w szczegółowy program ! 



39 24.08.2019 
sobota 
60 zł  

+ bilety wstępu          
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski             

KRAKÓW PEŁEN ZIELENI 
W programie: 
SALWATOR – niewielkie osiedle willowe zaprojektowane według koncepcji „miasta-ogrodu”, słynące  
                       ponadto z kościoła Najświętszego Salwatora sięgającego czasów średniowiecza 
ZWIERZYNIEC – zielona   dzielnica   Krakowa,  nad  którą  góruje  Kopiec  Kościuszki,   z   którego  
                           rozpościera  się  wspaniała  panorama  na  miasto 
STARE MIASTO – spacer Plantami, czyli unikalnym parkiem miejskim otaczającym Stare Miasto,  
                             powstałym na miejscu dawnych fortyfikacji  

40 25.08               
– 

05.09.2019 
12 dni 
1475 zł 

MRZEŻYNO 
UROKLIWE KĄPIELISKO MORSKIE NA POMORZU ZACHODNIM Z BOGACTWEM ATRAKCJI  

Mrzeżyno – Trzebiatów (spływ kajakowy rzeką Regą) – Dźwirzyno – Rogowo  
– Kołobrzeg (rejs okrętem torpedowym) – Budzistowo – Dobrzyca – Ustronie Morskie  

– Pobierowo – Pustkowo – Trzęsacz – BORNHOLM (DANIA) 
Spójrz w szczegółowy program ! 

41 31.08.2019 
sobota 
70 zł  

+ bilety wstępu          
 

  

KSIĄŻĘCYM SZLAKIEM NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI 
Na trasie: 
NIEMODLIN – dawna   stolica   księstwa   piastowskiego,   której    najważniejszym  zabytkiem  jest  
                       imponujący zespół zamkowy 
LIPNO – park dendrologiczny uważany przez wielu historyków za najstarsze arboretum na Śląsku 
NYSA – dawna  stolica  księstwa  biskupów  wrocławskich  zwana  „Śląskim  Rzymem”   z   licznymi  
             bezcennymi zabytkami 

42 07.09.2019 
sobota 
60 zł  

+ rejs statkiem         

REJS KANAŁEM GLIWICKIM  
Na trasie: 
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – najważniejsze   miejsce   pielgrzymkowe   Śląska   Opolskiego  z  zespołem                                      
                                       klasztorno – pasyjnym franciszkanów oraz ogromnym amfiteatrem 
KOŹLE – widokowy  rejs  statkiem  (ok.  2,5  godziny  –  w  tym  przeprawa  przez  śluzy)  po  cudzie  
               techniki  z  lat  30-tych  XX  wieku  znanym  jako  Kanał  Gliwicki 

43  14 – 16.06. 
2019 
3 dni 
495 zł  

 

PIECZENIE PROSIAKA I WIELKIE ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI 25 ROCZNICY 
DZIAŁALNOŚCI BIURA PODRÓŻY I TURYSTYKI „ATUT” 

Na trasie: 
ŁĘCZYCA – jedno  z  najstarszych  miast  Polski  z  zamkiem, którego podziemia miał zamieszkiwać  
                   legendarny diabeł Boruta  
TUM – archikolegiata NMP i św. Aleksego czyli znakomity przykład architektury romańskiej  
LICHEŃ – Msza święta dziękczynna z okazji 25-lecia działalności BPiT „ATUT” 
MIKORZYN – rejs  po  urokliwym  Jeziorze  Mikorzyńskim  oraz  wielkie  świętowanie  z  pieczeniem  
                      prosiaka i zabawą taneczną w OSW-Hotel „Wityng***”  
WYSZYNA – nietuzinkowy, drewniany kościół z XVIII w. zbudowany na planie szesnastoboku 
UNIEJÓW – pierwsze   w   kraju   uzdrowisko   termalne  z  nowoczesnymi  termami  oraz  zamkiem  
                    arcybiskupów gnieźnieńskich  

Spójrz w szczegółowy program ! 
  17.09.2019 

wtorek 
godzina 
18.00 

MSZA ŚWIĘTA  
z okazji 25 rocznicy działalności Rodzinnego Biura Podróży i Turystyki „ATUT” 

w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła  
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie 

44 19 – 22.09. 
2019 

„4” dni 
675 zł  

 

WYPRAWA PO SŁOWACKIE WINO  
Trenczyn (potężny zamek) – Trnawa (zabytkowe miasto) – Pezinok (stolica słowackiego winiarstwa)         

– Modra (słowacka porcelana) – Czerwony Kamień (tajemniczy zamek) – Devin (dawna stolica 
Państwa Wielkomorawskiego) – Bratysława (stolica nad Dunajem)  

   Spójrz w szczegółowy program !  
45 24.09.2019 

wtorek 
95 zł  

+ bilety wstępu 

KOLOROWY ŚWIAT PORCELANY  
Na trasie: 
ĆMIELÓW – niewielkie miasto z niezwykle interesującym Żywym Muzeum Porcelany  
OPATÓW – miasto, którego najważniejszym zabytkiem jest romańska kolegiata św. Marcina 

46 28.09.2019 
sobota 
55 zł  

+ bilety wstępu 
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
terenowy              

KOLORY JESIENI NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ   
Na trasie: 
SŁAWKÓW – miasto ze średniowiecznym rodowodem oraz zabytkową karczmą na dużym rynku 
PUSTYNIA BŁĘDOWSKA – „polska Sahara”, czyli rozległy obszar lotnych piasków  
OLKUSZ – dawna stolica górnictwa srebra i ołowiu z ciekawą, historyczną zabudową 
RABSZTYN – malownicze  ruiny  zamku  górnego  z  XIV  wieku  i   zamku   dolnego  o  charakterze  
                     renesansowej rezydencji, uznawane za jedne z najciekawszych „orlich gniazd” 

 23.11.2019 
sobota 

godzina 09.30 
za zaproszeniami 

Cztery Pory Roku – LATO 2019 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 

Uroczyste spotkanie z uczestnikami co najmniej trzech imprez 
trzeciego kwartału roku 2019 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek 

 

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 
 

 


