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LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 
Nr 

imp. 
Termin i cena 

imprezy 
Program imprezy 

31 02 – 08.07. 
2021 
7 dni   

1175 zł 

NIEPOWTARZALNE WCZASY W SUDETACH ŚRODKOWYCH 
(GÓRY SOWIE I KAMIENNE) 

Lasocin – Dzierżoniów – Pieszyce – Zagórze Śląskie (zamek Grodno) – Świdnica – Walim                                     
– Jedlina-Zdrój – Jedlinka – Wielka Sowa (1015 m) – Tajemnicze Podziemne Miasto Osówka                           
– schronisko Andrzejówka – zamek Radosno – Waligóra (936 m) – Srebrna Góra (twierdza)                                    

– Ząbkowice Śląskie – Kamieniec Ząbkowicki  
Spójrz w szczegółowy program !  

32 10 – 11.07. 
2021 
2 dni   
325 zł  
+ bilety 
wstępu  

  

Świadczenia 
dodatkowe: 
- 1 nocleg,             

1 śniadanie,                  
1 obiadokolacja 

- przewodnik 
miejski                         

WARSZAWA ... DA SIĘ LUBIĆ 
W programie: 
NOWE MIASTO – historyczne   miasto   znane   dawniej  jako  Nowa  Warszawa  z  rozległym  rynkiem, 
                            pałacami słynnych  rodów  oraz  pięknymi i oryginalnymi kościołami pośród których 
                            bryluje świątynia sakramentek 
„POLIN” – fascynujące Muzeum Historii Żydów Polskich, czyli jedna z najnowocześniejszych placówek  
                 muzealnych  w  Europie  mieszcząca się w budynku zaprojektowanym przez zespół fińskich 
                 architektów  (wstęp  uzależniony od sytuacji pandemicznej oraz obostrzeń rządowych) 
POMNIK BOHATERÓW GETTA – pomnik na warszawskim  Muranowie  wzniesiony w pobliżu miejsca  
                                                     pierwszych walk w czasie powstania w warszawskim getcie 
PAWIAK – teren po największym niemieckim więzieniu politycznym na terytorium okupowanej Polski 
STARE MIASTO – starannie odbudowany Pomnik Historii, figurujący na Liście UNESCO                                  

33 14.07.2021 
środa 
95 zł  

+ bilety 
wstępu        

 
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
beskidzki            

BESKIDZKIE POGÓRZA 
Na trasie: 
BIECZ – niewielkie  miasto  ze  względu na bogatą historię i liczne zabytki  zwane  „Perłą  Podkarpacia” 
             (m. in.: rynek  z  ratuszem,  potężna,  renesansowa  wieża  ratuszowa  oraz  dawna  synagoga,  
              Kromerówka, kościół farny, liczne pozostałości obwarowań miejskich)   
ŁUŻNA – niepowtarzalny i zaskakujący cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  
CIĘŻKOWICE – urokliwe   miasteczko   z   charakterystyczną   zabudową   usytuowane   na   wysokim 
                          wzgórzu nad Białą  
SKAMIENIAŁE  MIASTO – rezerwat   przyrody   nieożywionej   z   piaskowcowymi   formami  skalnymi 
                                           o fantastycznych kształtach (m in. Borsuk, Czarownica, Ratusz) 

D 16 – 23.07. 
2021 
8 dni   

1350 zł 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY, DODATKOWY, WAKACYJNY, 8-DNIOWY PROGRAM 

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

Spójrz w szczegółowy program ! 
34 17.07.2021 

sobota  
95 zł  

 + bilety 
wstępu  

  
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski                         

WAKACYJNA ŁÓDŹ 
W programie: 
ŁÓDZKI  OGRÓD  BOTANICZNY – starannie  urządzona  oaza  zieleni  w  środku  miasta,  czyli ogród  
                                                      liczący 67 ha,  sięgający historią dwudziestolecia międzywojennego  
ULICA  PIOTRKOWSKA – fascynująca,  reprezentacyjna  ulica   miasta   słynna   dzięki   imponującej  
                                         długości,  okazałej  zabudowie  w  postaci zabytkowych kamienic i pałaców  
                                         bogatych fabrykantów oraz Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy 
PAŁAC  POZNAŃSKIEGO – neobarokowy,  fabrykancki  pałac  z  XIX  wieku  ze  względu  na  wielkość 
                                           i dekoracje zwany „łódzkim Luwrem” 
MANUFAKTURA – największe centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe w kraju powstałe na terenach 
                              dawnej fabryki Izraela Poznańskiego  

35 24.07.2021 
 sobota  
65 zł   

+ bilety 
wstępu  

LATO NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ   
Na trasie: 
ŻARKI – zadbana  miejscowość  znana  jako  historyczny  sztetl,  czyli  dawne  żydowskie  miasteczko   
              z zabytkami, które przetrwały i przypominają o jego dawnych mieszkańcach 
BOBOLICE – pełniący  funkcje  turystyczno – kulturalne oraz filmowe unikatowy zamek w skali kraju,  
                     który   został   odbudowany   przez   prywatnego   przedsiębiorcę  w  sposób  nie  mający  
                     odpowiednika w Polsce 
MIRÓW – majestatyczne ruiny gotyckiego zamczyska na niezwykłym „Szlaku Orlich Gniazd” 

36 
Z 

29.07.2021 
czwartek  

95 zł  
+ bilety 
wstępu  

 
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
beskidzki                         

PO ZDROWIE W PIENINY (WYJAZD DODATKOWY) 
Na trasie: 
SZCZAWA – zagubione  pośród  gór  oraz  nieprzebranych  lasów,  rozłożone  wzdłuż  rzeki  Kamienicy  
                    malutkie uzdrowisko z wodami mineralnymi 
KROŚCIENKO – malowniczo  położone,  pomiędzy  urokliwymi  trzema  pasmami  górskimi, niewielkie  
                          miasto wypoczynkowe nad Dunajcem z oryginalnymi świątyniami 
SZCZAWNICA – duże   i   bardzo  popularne  uzdrowisko  z  leczniczymi  wodami,  cudownie  położone  
                          w  dolinach  Grajcarka  oraz  Dunajca  u  stóp  Pienin  i  Beskidu  Sądeckiego,  które  
                          w ostatnich latach przeszło gruntowną metamorfozę 
SPŁYW  DUNAJCEM – jedna z największych atrakcji Polski, czyli podróż w towarzystwie flisaków  



 31.07.2021  
sobota  

godzina 9.30  
za zaproszeniami   

Cztery Pory Roku – WIOSNA 2021 – „Przeżyjmy to jeszcze raz” 
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) 

imprez drugiego kwartału roku 2021 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek 

37 01.08.2021 
niedziela   

85 zł   
 + bilety 
wstępu  

(ok. 70 zł)  
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
beskidzki                         

PERSPEKTYWA MA ZNACZENIE 
Na trasie: 
JEZIORO  MUCHARSKIE – rejs  statkiem  po  jednym  z  najnowszych  zbiorników  wodnych w Polsce 
                                            z urzekającymi widokami na Beskid Mały i Makowski  
RABKA-ZDRÓJ – słynne   uzdrowisko   zwane   „Miastem   Dzieci   Świata”   malowniczo  usytuowane  
                            pomiędzy pasmami górskimi Gorców i  Beskidu Wyspowego 
RABKA-ZDRÓJ  –  KASINA  WIELKA  –  MSZANA  DOLNA – sentymentalna podróż koleją retro jedną             
                             z najładniejszych beskidzkich tras kolejowych połączoną z 90 minutowym postojem  
                             gastronomiczno – widokowym  na  najwyżej  położonej  stacji  kolejowej  na  terenie  
                             Beskidów  

38 07.08.2021 
sobota   
95 zł   

 + bilety 
wstępu  

 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski                         

WROCŁAW 
W programie: 
OGRÓD JAPOŃSKI – zachwycający przykład sztuki ogrodnictwa Dalekiego Wschodu 
STARE  MIASTO – jedna z najpiękniejszych i najciekawszych starówek w Polsce z ogromnym rynkiem  
                              oraz fenomenalnym budynkiem ratusza miejskiego 
RATUSZ – MUZEUM SZTUKI MIESZCZAŃSKIEJ – ciekawe muzeum w gotyckim ratuszu prezentujące 
                                 dokonania  wrocławskich  artystów i rzemieślników – od czasów najdawniejszych 
                                 po współczesność 
MOSTEK POKUTNIC – owiany licznymi legendami charakterystyczny punkt widokowy  
PANORAMA RACŁAWICKA – gigantyczne malowidło batalistyczne z drugiej połowy XIX wieku (wstęp  
                                               uzależniony od terminu zakończenia remontu) 

39 08 – 17.08. 
2021 

10 dni   
1550 zł 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY – WAKACYJNY, 10-DNIOWY PROGRAM 

Przezmark – Świecie – Elbląg – Buczyniec – Kanał Elbląsko – Ostródzki (rejs)                                                  
– Lidzbark Warmiński – Stoczek Klasztorny – Lubawa – Rożental – Jerzwałd                                                       

– Jezioro Jasne – Morąg – Kretowiny – Nowe Miasto Lubawskie 
Spójrz w szczegółowy program ! 

40 20 – 31.08. 
2021 

12 dni   
1750 zł 

DARŁÓWKO 
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM 

Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy) – Krzemienica – Starkowo – Ustka 
Spójrz w szczegółowy program !   

41 22.08.2021 
niedziela  

70 zł  
 + bilety 
wstępu 

  

 Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski         

KRAKÓW-KAZIMIERZ – DZIELNICA DWÓCH WYZNAŃ  
W programie: 
KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA – monumentalna, gotycka bazylika i podwójne sanktuarium oszałamiające  
                                             bezcennym wyposażeniem wnętrza   
PLAC WOLNICA – część  pierwotnego  rynku  miasta  Kazimierz  z  zachowanym  ratuszem  i  domami  
                             mieszczańskimi z XIX wieku 
SYNAGOGA REMUH – jedna  z  dwóch  czynnych  synagog  w  mieście,  która wraz z przylegającym do 
                                    niej  cmentarzem  tworzą unikatowy i bezcenny zespół żydowskiej architektury  
                                    i sztuki sakralnej XVI wieku 
ULICA SZEROKA – najbardziej charakterystyczna i znana ulica krakowskiego Kazimierza 

42 23.08-03.09. 
2021 

12 dni   
1675 zł 

MRZEŻYNO  
UROKLIWE KĄPIELISKO MORSKIE NA POMORZU ZACHODNIM  

Z BOGACTWEM NOWYCH ATRAKCJI 
Mrzeżyno (Park Wodny) – Trzebiatów (Szlak Słonia) – Spływ kajakowy rzeką Regą – Dźwirzyno                        

– Rogowo – Kołobrzeg (rejs okrętem torpedowym) – Dobrzyca (Ogrody Hortulus-Spectabilis)                                
– Ustronie Morskie – Kamień Pomorski – Dziwnów – Pogorzelica                                                                    

– Trzęsacz (przejazd zabytkową koleją wąskotorową) – Rewal – Niechorze  
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 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. 

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  
 

UWAGA !!! W DNIACH OD 20 DO 31 SIERPNIA SIEDZIBA BIURA BĘDZIE ZAMKNIĘTA !  
W tych dniach możliwy będzie kontakt telefoniczny pod nr 32 2 480 180 w tradycyjnych godzinach urzędowania.  

Za utrudnienia przepraszamy !  


