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LIPIEC – SIERPIEŃ 2020   
Nr 

imp. 
Termin i cena 

imprezy 
Program imprezy 

29 02 – 08.07. 
2020 
7 dni 

1095 zł 
  

NIEPOWTARZALNE WCZASY W SUDETACH POLSKICH I CZESKICH 
7 DNI – 7 KRAIN 

Kamienna Góra – Jawor – Krzeszów – Chełmsko Śląskie – Mieroszów – Kowary – Karpniki                           
– Mysłakowice – Świerzawa – Złotoryja – CZECHY: Adrspach – Szpindlerowy Młyn – Vrchlabi 

Zakwaterowanie: HOTEL „KROKUS” położony 400 m od kamiennogórskiego rynku. 
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami. Na wyposażeniu: TV oraz WiFi.  

Obiekt dysponuje salą konferencyjną oraz kręgielnią i sauną. 
Spójrz w szczegółowy program !   

30 11.07.2020 
sobota 
60 zł 

+ bilety 
wstępu          

 
 

 

 

LATO NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ   
Na trasie: 
JASKINIA  NIETOPERZOWA  –  jedna z największych jaskiń Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej  
                                                   z bogatą szatą naciekową 
DOLINA BOLECHOWICKA – wchodząca w skład parku krajobrazowego atrakcyjna widokowo, jedna   
              z najkrótszych podkrakowskich dolinek jurajskich, pełna skał o fantazyjnych kształtach  
KRZESZOWICE – ciekawe  miasto  z pałacem Potockich otoczonym parkiem krajobrazowym, starym   
                            pałacem,   klasycystycznym   pałacykiem   Vauxhall,  który  pełnił  funkcję  domu  
                            zdrojowego, XIX-wiecznymi łazienkami „Zofia” oraz odrestaurowanym rynkiem  

Warto to zobaczyć ! 
18 
p 

17 – 19.07. 
2020 
3 dni 
395 zł  
Impreza 

promocyjna !!! 

ORŁY NA SUDECKICH POGÓRZACH   
NIE TYLKO DLA ORŁÓW   

czyli NIE TYLKO DLA LAUREATÓW KONKURSU „CZTERY PORY ROKU” LATO I JESIEŃ 2019 
Legnickie Pole – Legnica – Podgórzyn – Lubomierz – Świeradów-Zdrój – Cieplice  

Impreza przeniesiona z 24 – 26.04.2020 r.  

Spójrz w szczegółowy program ! 
32 25 – 26.07. 

2020 
2 dni 
295 zł 

WARSZAWA ... DA SIĘ LUBIĆ 
Cmentarz Powązkowski – Praga – Muzeum Polskiej Wódki – Multimedialny Park Fontann                                            

– Belweder – Łazienki – Stare Miasto  
Spójrz w szczegółowy program !      

33 28.07.2020 
wtorek 
90 zł 

+ bilety 
wstępu          

 
Świadczenia 
dodatkowe: 
- przewodnik 

beskidzki 

MALOWNICZE PIENINY   
Na trasie: 
SPŁYW  DUNAJCEM  –  jedna z największych atrakcji Polski, czyli podróż w towarzystwie flisaków 
SZCZAWNICA – duże  i  bardzo  popularne  uzdrowisko  z  leczniczymi  wodami,  cudownie położone 
                          w  dolinie  Grajcarka  oraz  Dunajca  u  stóp  Pienin  i  Beskidu  Sądeckiego,  które  
                          w ostatnich latach przeszło gruntowną metamorfozę 
JAWORKI – niewielka  wieś  z  tragiczną  historią, urokliwie posadowiona w ślepej dolinie u podnóża 
                    malowniczych Małych Pienin 
WĄWÓZ HOMOLE – miejsce o niezwykłej urodzie uznawane za jedną z największych przyrodniczych 
                                atrakcji Pienin   

Wybierz się tam z nami ! 
13 
p 

01.08.2020 
sobota 
85 zł  

+ bilety 
wstępu          

POŻEGNANIE ZIMY W CZESKIEJ REPUBLICE  
Na trasie: 
LESNA – wieś,  której  najważniejszymi  zabytkami  są  barokowy  kościół  św. Michała oraz zadbany  
               zespół zamkowo-parkowy 
VALASSKIE MEZIRICI – zamek  Żerotinów oraz pałac Kinskych, rynek z kamienicami, dwa ratusze,  
                    nietuzinkowe  świątynie  w  dawnych  dwóch  miastach,  które  po  połączeniu stały się 
                    jednym z najważniejszych miast regionu znanego jako Morawska Wołoszczyzna  

Impreza przeniesiona z 21.03.2020 r. 

Sprawdź co zmieniło się u Czechów ! 
34  
 

 
34 
d 

02 – 08.08. 
2020 
oraz 

08 – 14.08. 
2020 
7 dni 

1195 zł  
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY 
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Brodnica – Kwidzyn – Sztum – Orneta – Krosno – Buczyniec – Olsztyn                                                   
– Dobre Miasto – Szlak Szeląga (rejs) – Stare Jabłonki – Ostróda – Chełmża 

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO – SZKOLENIOWY „OSTOJA”   
położony w obrębie Iławskiego Parku Krajobrazowego nad malowniczym jeziorem Motława Wielka. 

Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV oraz WiFi. 
Spójrz w szczegółowy program !  

35 15.08.2020 
sobota 
60 zł 

+ bilety 
wstępu 

 

ŚWIĘTO 
WNIEBOWZIĘCIA 

NMP 

PEREŁKI GÓRNEGO ŚLĄSKA  
Na trasie:  
RUDY – podróż kolejką wąskotorową po Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich  
             oraz wizyta w odrestaurowanym zespole pocysterskim, którego  początki sięgają XIII wieku.  
             Możliwość uczestnictwa w świątecznej Mszy św.    
SŁAWIKÓW – wieś, której najważniejszym zabytkiem są ruiny monumentalnego pałacu z XIX wieku   
                      otoczone rozległym, choć zaniedbanym parkiem  

Odkryj piękno śląskiej ziemi ! 



36 17 – 28.08. 
2020 

12 dni 
1650 zł 

 

DARŁÓWKO 
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM Z NOWYM PROGRAMEM  

Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy)                                                                                                
– Słupsk – Krupy („Leonardia”) – Cisowo – Krzemienica – Swołowo  

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIANOLA” położony w spokojnej części Darłówka 
Zachodniego, 100 m od plaży, 250 m od centrum kąpieliska na zadrzewionym i ogrodzonym terenie 

o powierzchni 1,5 hektara. Apartamenty (2 pokoje z łazienką).                                      
Na wyposażeniu: TV, lodówka, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy.    

 Spójrz w szczegółowy program ! 
37  23.08                   

– 
03.09.2020 

12 dni 
1575 zł  

 

MRZEŻYNO 
UROKLIWE KĄPIELISKO MORSKIE NA POMORZU ZACHODNIM  

Z BOGACTWEM NOWYCH ATRAKCJI  
Mrzeżyno (najnowszy Park Wodny w Polsce) – Trzebiatów (spływ kajakowy rzeką Regą) – Dźwirzyno                     

– Rogowo – Kołobrzeg (rejs okrętem torpedowym) – Dobrzyca (Ogrody Hortulus-Spectabilis)                                        
– Gąski – Pustkowo – Trzęsacz – Rewal – Niechorze 

Zakwaterowanie: OŚRODEK WCZASOWY ”PERŁA” położony w centrum miejscowości, około 300 m 
od plaży, 150 m od Parku Wodnego, otoczony bujną zielenią, będący idealnym miejscem                            

do spędzenia wczasów w przytulnych i zacisznych warunkach. Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z balkonami                 
i pełnym węzłem sanitarnym. Na wyposażeniu: TV, sprzęt plażowy.  

 Spójrz w szczegółowy program ! 
38 29.08.2020 

sobota 
70 zł 

+ bilety 
wstępu   

 

ŚREDNIOWIECZNY KRAKÓW   
W programie: 
MUZEUM PODZIEMIA RYNKU – niezwykły  oddział  Muzeum  Historycznego miasta Krakowa, które  
                                                   znajduje  się  pod  płytą  Rynku  Głównego  i  w nowatorski sposób  
                                                   pokazuje życie średniowiecznej stolicy Polski 
BARBAKAN – wyjątkowa, gotycka budowla będąca częścią fortyfikacji miejskich 
PLAC  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH  –  plac  miejski  z  ciekawą  i  długą   historią   oraz   bogactwem  
                                                           interesujących obiektów 
STARE MIASTO – wpisana  na  Listę  UNESCO  część  miasta  Krakowa  licznie  odwiedzana   przez  
                              turystów z całego świata  

Poznaj dawną stolicę Polski z nami ! 
14 
p 

05.09.2020 
sobota 
75 zł 

+ bilety 
wstępu          

 
 

POWITANIE WIOSNY NA ŚLĄSKU  
Na trasie:  
BYCZYNA – malownicze  miasteczko,  będące  wciąż  nieoszlifowanym  diamentem  Śląska, otoczone  
                   znakomicie    zachowanymi,    średniowiecznymi   murami   obronnymi  z  oryginalnymi  
                   wieżami   z   niewielkim   rynkiem,  ładnym   ratuszem,  ciekawymi   kamienicami   oraz   
                   kościołami: gotyckim – ewangelickim i barokowym – rzymskokatolickim   
KLUCZBORK – miasto założone w XIII wieku, które do dziś zachowało  dawny  układ  urbanistyczny  
                        oraz interesujące zabytki (m. in.: rynek z blokiem  ratuszowym,  ewangelicki  kościół  
                        Zbawiciela, dawna wieża zamkowa)  

Impreza przeniesiona z 28.03.2020 r.  

Zachwyć się Śląskiem !  
28 
p 

10.09.2020 
czwartek 

85 zł 
+ bilety 
wstępu          

 
 

CZECHY – MORAWSKIE PEREŁKI  
Na trasie: 
HELFSZTYN – malownicze  ruiny  usytuowanego  na  wysokim  wzniesieniu i górującego nad Bramą  
                        Morawską,    stopniowo   rekonstruowanego,   majestatycznego   gotyckiego   zamku,  
                        uważanego za jedno z największych założeń zamkowych na terenie Czech 
LIPNIK NAD BECZWĄ – historyczne  i  specyficzne  miasto pełne zabytków (m. in.: nietypowy rynek  
                                      z  oryginalnymi  budowlami, gotycki kościół farny, renesansowa dzwonnica,  
                                      pozostałości  obwarowań  miejskich,  dawna  synagoga,  dwa  kirkuty  oraz                      
                                      odrestaurowany zespół pałacowo – parkowy)  

Impreza przeniesiona z 30.06.2020 r.  

Morawy czekają na Ciebie !  
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 doświadczonego pilota 
- ubezpieczenie NNW                                                    
- podatek VAT (23 %) 

- świadczenia dodatkowe wyszczególnione                      
w programie imprezy 

 
      CENY  WYJAZDÓW  NIE  ZAWIERAJĄ  BILETÓW    

WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW 
 
 
 

UWAGA !  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną część obiektów jest wyłączona                                                                       
ze zwiedzania lub udostępniona do zwiedzania w ograniczonym zakresie. 

 
 

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

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00 
 

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

 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327  
 


