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SIERPIEŃ – WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020   
Nr 

imp. 
Termin i cena 

imprezy 
Program imprezy 

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  

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  –  oddział  Muzeum  Historycznego,  który  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 długą historią oraz bogactwem cennych obiektów 
STARE MIASTO – wpisana  na  Listę  UNESCO  część  miasta  Krakowa  licznie  odwiedzana   przez  
                              turystów z całego świata  

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 zespół pałacowo – parkowy)  

Impreza przeniesiona z 30.06.2020 r.  

39 
z 

12.09.2020 
sobota 
95 zł 

+ bilety 
wstępu          

 
 
 

SŁOWACJA I JEJ PEREŁKI  
Na trasie: 
BYTCA – związane  ze  słynnym  Janosikiem,  historyczne miasto nad Wagiem z licznymi zabytkami  
               (m. in.: rynek ze stylowymi kamienicami, zamek, synagoga)  
SULOVSKE SKALY – liczne, strzeliste, bogato urzeźbione turnie i maczugi, wysokie ambony i baszty           
                   skalne,  opadające pionowymi  ścianami  sięgającymi kilkudziesięciu metrów wysokości,  
                   czyli szlak z rewelacyjnymi widokami na terenie rezerwatu w Górach Strażowskich   

41 17 – 20.09. 
2020 
4 dni 
685 zł 

 

W STRONĘ POLESIA  
Lublin (miasto łączące Zachód ze Wschodem) – Poleski Park Narodowy – Załucze Stare (Ośrodek 

Dydaktyczno – Muzealny PPN) – Chełm (miasto położone na kredzie)                                     
– Włodawa (żydowskie miasto nad Bugiem) – Kozłówka (pałac Zamoyskich)                                             

– Radom (miasto, które zaskakuje)  
Spójrz w szczegółowy program ! 



19 
p 

21 – 24.09. 
2020 
4 dni 
325 zł 

 

Cena z roku 
2015 !!! 

26 MAJOWA PIELGRZYMKA RODZINY BIURA PODRÓŻY ATUT DO LICHENIA 
Grąblin (miejsce objawień Matki Bożej Licheńskiej z nowym klasztorem                                                

Sióstr Anuncjatek i kościołem MB Dziesięciu Cnót Ewangelicznych) 
– Licheń („Częstochowa Północy”, czyli sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski                                

z monumentalną bazyliką, kościołami, kaplicami i pomnikami oraz przepięknymi ogrodami)                                  
– Kawnice (sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia) – Kazimierz Biskupi (dawne miasto z pięknymi               

i cennymi zabytkami sakralnymi) – Kalisz (najstarsze miasto Polski  
z najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa na świecie)  

Impreza przeniesiona z 01 - 04.05.2020 r.   
Spójrz w szczegółowy program ! 

42 27.09.2020 
niedziela 

90 zł 
+ bilety 
wstępu          

KOLOROWA ŁÓDŹ 
W programie: 
FESTIWAL ŚWIATŁA – dziesiąty,  jubileuszowy,  największy  w  kraju festiwal światła podkreślający  
                                     atrakcyjność Łodzi za pomocą światła, barwy, ruchu i dźwięku  
CMENTARZ ŻYDOWSKI – największa pod względem powierzchni nekropolia żydowska w Polsce 
PAŁAC POZNAŃSKIEGO – pałac  zamożnego  przemysłowca,  zwany  „łódzkim  Luwrem”,  pełniący  
                                          obecnie funkcję muzeum o bogatych i ciekawych zbiorach 
ULICA PIOTRKOWSKA – fascynująca, reprezentacyjna  ulica  miasta  słynna   dzięki   imponującej   
                                        długości, okazałej zabudowie oraz Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy 
MANUFAKTURA – największe    centrum    handlowo-usługowo-rozrywkowe    w    kraju  powstałe     
                              na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego  

43 01 – 07.10. 
2020 
7 dni 

1075 zł 
 

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ NA ŁEMKOWYNIE (PO OBU STRONACH GRANICY)   
Krynica – Słotwiny (wieża) – Jaworzyna Krynicka – Kamianna                                                                         

– Brunary Wyżne – Wysowa – Szymbark – Sękowa – Owczary – Bartne                                                                          
– SŁOWACJA: Bardejów – Hervartov – Sabinov – Fricovce    

 Spójrz w szczegółowy program ! 
44 09 – 12.10. 

2020 
„4” dni 
750 zł 

 

ZŁOTA, MAGICZNA PRAGA  
I PERŁY CZECH 

Praga (zachwycająca stolica Czech) – Pilzno (miasto piwem płynące)                                                        
– Mariańskie Łaźnie (słynne uzdrowisko i wspaniała architektura)  

Spójrz w szczegółowy program !  
44 
d 

17.10.2020 
sobota 
60 zł 

+ bilety 
wstępu          

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ – TAK BLISKO NAS !  
Na trasie: 
„POLSKIE MALEDIWY” – zachwycający  kolorem  wody, wysokimi  klifami oraz bujną zielenią Park  
                                         Gródek,   pełniący   funkcję   arboretum  oraz  jaworznickiej  perełki  do  
                                         spędzania wolnego czasu 
PŁOKI – mało znane sanktuarium maryjne poświęcone Matce Bożej Patronce Rodzin Robotniczych,  
              która czczona jest w XV-wiecznym wizerunku 
TRZEBINIA – ciekawe miasto o tradycjach przemysłowych i bogatej historii społeczności żydowskiej  

45 19.10.2020 
poniedziałek  

60 zł 
+ bilety 
wstępu          

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
SANKTUARIA CZĘSTOCHOWY 

Na trasie pielgrzymowania: 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego (nowy kościół) w urokliwej Dolinie Miłosierdzia 

sanktuarium Krwi Chrystusa (błogosławieństwo relikwiami) – najmłodsze sanktuarium miasta 
sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze 

W programie: udział we Mszy św. oraz w modlitwie różańcowej w kaplicy MB Częstochowskiej 
Spotkaj się z Królową Polski ! 

46 22.10.2020 
czwartek  

60 zł 
+ bilety 
wstępu          

PIELGRZYMKA Z OKAZJI 42 ROCZNICY 
INAUGURACJI PONTYFIKATU ŚW. JANA PAWŁA II   

Na trasie: 
KALWARIA  ZEBRZYDOWSKA  –  sanktuarium  Matki  Bożej  Kalwaryjskiej  w  pięknie  położonym   
                                                      zespole  klasztornym  Bernardynów z najstarszą i najsłynniejszą  
                                                      kalwarią na terenie Polski. Udział we Mszy św.  
BARWAŁD DOLNY – drewniany kościół pod rzadko spotykanym wezwaniem św. Erazma 

47 24 – 26.10. 
2020 
3 dni 
375 zł 

 

ORŁY NA PODHALU 
NIE TYLKO DLA ORŁÓW 

NIE TYLKO DLA LAUREATÓW KONKURSU „CZTERY PORY ROKU” ZIMA I WIOSNA 2020 
Bańska Wyżna – Sidzina – Jordanów – Zakopane – Gubałówka 

Ogłoszenie programu wczasowego na 2021 rok !  
Spójrz w szczegółowy program !  

 
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. 

 
 

 


