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CZERWIEC 2021 
Nr 

imp. 
Termin i cena 

imprezy 
Program imprezy 

24 04.06.2021 
piątek   
85 zł  

 + bilety wstępu  

 

NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ZIEMI 
Na trasie: 
CHĘCINY – majestatyczne ruiny jednego z najważniejszych polskich zamków,  zrewitalizowany  rynek,      
                   zabytkowa   synagoga   oraz   interesujące   świątynie   tworzące   niepowtarzalny   klimat  
                   uroczego, świętokrzyskiego, historycznego miasteczka 
PIEKOSZÓW – sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w niepozornej świętokrzyskiej wsi                                                   
PODZAMCZE PIEKOSZEWSKIE – zapomniane ruiny pałacu możnego rodu Tarłów  

25 05.06.2021 
sobota  
85 zł  

+ bilety wstępu  

  

MIASTA PIASTOWSKIEGO ŚLĄSKA 
Na trasie: 
BRZEG – dawna  stolica  znaczącego, piastowskiego księstwa z niezwykłym zamkiem zwanym Śląskim  
                Wawelem, rynkiem z ratuszem oraz zabytkowymi świątyniami 
OŁAWA – kolejna   z   dawnych   piastowskich  stolic  z  zachowanym  zamkiem  książęcym,  ratuszem  
                oraz niebanalnymi obiektami sakralnymi 

26 07 – 18.06. 
2021 

12 dni   
 

WŁADYSŁAWOWO – WYJĄTKOWE KĄPIELISKO MORSKIE                                                                           
U NASADY PÓŁWYSPU HELSKIEGO Z DZIESIĄTKAMI ATRAKCJI I PROPOZYCJAMI WYCIECZEK 

DO NAJCIEKAWSZYCH MIEJSCOWOŚCI PÓŁNOCNYCH KASZUB 
Władysławowo – Chłapowo – Swarzewo – Puck – Jastrzębia Góra – Żarnowiec                                                 

– Gniewino – Jurata – Hel – Sopot – Gdańsk  
 Spójrz w szczegółowy program ! 

27 12.06.2021 
sobota  
65 zł 

BESKID MAŁY – GÓRY PRAWIE DLA WSZYSTKICH  
Na trasie: 
PORĘBA WIELKA – piękny, orientowany, późnogotycki, drewniany kościół z początku XVI wieku  
RZYKI – wieś  u  stóp  Beskidu  Małego  będąca  najlepszym  punktem  wyjścia w kierunku Leskowca; 
               spacer górski (podejście ok. 90 minut) 
GROŃ  JANA  PAWŁA II  –  charakterystyczny  i  zagospodarowany  szczyt  zwany dawniej Jaworzyną, 
                                            na zboczu którego funkcjonuje schronisko PTTK  
LESKOWIEC – szczyt powszechnie znany dzięki jednej z najładniejszych panoram beskidzkich  

28 13 – 24.06. 
2021 

12 dni   

DARŁÓWKO – PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM 
Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy) – Krzemienica – Starkowo – Ustka  

 Spójrz w szczegółowy program ! 
29 19.06.2021 

sobota  
110 zł  

+ bilety wstępu  
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
terenowy              

SZLAKIEM OJCA MATEUSZA PO SANDOMIERZU  
W programie: 
KATEDRA – gotycka  świątynia  przebudowana  w  duchu  baroku z bogatym i cennym wyposażeniem                 
                    wnętrza oraz z widokiem na odrestaurowany zamek  
DOM DŁUGOSZA – jeden z najciekawszych przykładów architektury gotyckiej w Sandomierzu 
RYNEK – zachwycający renesansowy ratusz oraz zabytkowe kamienice z XVI – XIX wieku 
BRAMA OPATOWSKA – znakomicie  zachowana  pozostałość  dawnych  fortyfikacji  miejskich będąca 
                                      rewelacyjnym  punktem  widokowym na miasto Sandomierz, Góry Pieprzowe,  
                                      Kotlinę Sandomierską i Nizinę Nadwiślańską   
REJS PO WIŚLE – podróż po królowej polskich rzek z fenomenalnymi widokami na Sandomierz  

Poznaj jedno z najpiękniejszych miast Polski !   
A 26.06.2021 

sobota   
85 zł   

 + bilety wstępu  

 

LAWENDOWE POLA  
Na trasie: 
OSTRÓW – wizyta   w   „Ogrodzie   Pełnym   Lawendy”,   w   którym   główną  atrakcją  są  malowniczo 
                  poprowadzone ścieżki pośród lawendy posadzonej w charakterystyczne trójkąty  
HEBDÓW – cenny ponorbertański zespół klasztorny, którego początki sięgają XII wieku z oryginalnym 
                  kościołem   oraz   dawnym   budynkiem   klasztoru,  który  zarabia  na  swoje  utrzymanie 
                  pełniąc nową funkcję 
NIEPOŁOMICE – położone   blisko   Krakowa,   słynne   królewskie   miasto   będące  bramą  Puszczy  
                            Niepołomickiej,  którego  głównymi  zabytkami są starannie odrestaurowany zamek  
                            pełniący funkcje kulturalne oraz ciekawie wyposażonym kościołem gotyckim 

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 
 

Biuro Podróży ATUT s.c. czynne będzie w czerwcu w dniach od 1.06 do 10.06 oraz od 21.06 do 30.06 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00 

 

UWAGA !!! W DNIACH OD 11 DO 20 CZERWCA SIEDZIBA BIURA BĘDZIE ZAMKNIĘTA !  
W tych dniach możliwy będzie kontakt telefoniczny pod nr 32 2 480 180 w tradycyjnych godzinach urzędowania.  

Za utrudnienia przepraszamy !  


