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WARSZAWA …  
DA SIĘ LUBIĆ   

 

Trasa: Ruda Śląska – Warszawa – Zielonki – Warszawa – Ruda Śląska 
 

Termin wyjazdu: 25.07 – 26.07.2020                                  Cena: 295 zł                                                        
 

Dzień imprezy Program imprezy 
1 dzień 

25.07.2020 
sobota 

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 5.30 (Ruda Śląska – Godula,                            
ul. Podlas 36). Przejazd do WARSZAWY. Zwiedzanie stolicy Polski                         
z lokalnymi przewodnikami. W programie:  
BELWEDER – słynny pałac będący siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej 
ŁAZIENKI – wspaniały  zespół  pałacowo – parkowy z XVIII wieku z licznymi  
                    budowlami   klasycystycznymi,  wśród   których  bryluje  Pałac     
                    na Wodzie 
CMENTARZ   POWĄZKOWSKI   –   miejsce    wiecznego   spoczynku   wielu  
                      słynnych  Polaków,  czyli  jedna z najważniejszych  nekropolii  
                      Rzeczpospolitej  
Przyjazd do miejsca zakwaterowania (ZIELONKI, Hotel „Zielonki”). 
Obiadokolacja. Wyjazd do centrum WARSZAWY na niecodzienny pokaz                
w MULTIMEDIALNYM PARKU FONTANN. Powrót na nocleg do hotelu. 

2 dzień 
26.07.2020 
niedziela 

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do centrum WARSZAWY. Możliwość 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Spacer z licencjonowanym 
przewodnikiem po STARYM MIEŚCIE. Objazd największego miasta kraju 
oraz krótki spacer po dzielnicy z charakterem, czyli PRADZE. Wizyta 
połączona z degustacją w nowym obiekcie muzealnym stolicy Polski 
położonym na terenie dawnych zakładów Warszawskiej Wytwórni Wódek 
„Koneser”, znanym jako MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI. Wyjazd w kierunku 
Górnego Śląska w godzinach wieczornych. Powrót do Rudy Śląskiej                        
w godzinach nocnych. 

UCZESTNIKÓW WYJAZDU ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,                                                       
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC 

 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                                                              
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 

Cena imprezy obejmuje:            Cena imprezy nie obejmuje: 
      -    przejazd autokarem            -   biletów wstępu do zwiedzanych obiektów      

- opłaty drogowe oraz parkingowe          
- 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację 
- opiekę licencjonowanego przewodnika w czasie zwiedzania Warszawy  
- opiekę lokalnych przewodników na terenie Pałacu na Wodzie oraz Muzeum Polskiej Wódki   
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota              
- ubezpieczenie NNW       
- podatek VAT (23 %) 

 

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 
 


