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Biuro Podróży i Turystyki „ATUT”                                           Rok założenia 1994 

41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01                                                  Zezwolenie nr 243 
tel/fax  (32)  2 – 480 – 180                                               na organizację imprez turystycznych 
e-mail: bpatut@wp.pl                                               Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA 
www.atut.turystyka.pl  
 

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ NA ŁEMKOWYNIE  
PO OBU STRONACH GRANICY  

 

Termin wyjazdu: 01.10 – 07.10.2020 (7 dni)                           Cena: 1075 zł  
Dzień imprezy Program imprezy 

1 dzień 
01.10.2020  
czwartek 

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd                         
do SZYMBARKU – dawnego miasta z licznymi atrakcjami turystycznymi do których zaliczamy: niewielki, 
ale urokliwy skansen, odrestaurowany, unikatowy, renesansowy kasztel Gładyszów z XVI wieku oraz 
drewniany kościół św. Wojciecha. Wyjazd do wioski BRUNARY WYŻNE, które znane są dzięki wpisanej 
na Listę UNESCO dawnej cerkwi greckokatolickiej św. Michała z XVIII wieku. Przyjazd do miejsca 
zakwaterowania (KRYNICA, Hotel „HENRYK” położony w samym centrum miasta w odległości           
100 metrów od słynnego krynickiego deptaku. Pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV). Obiadokolacja                   
i nocleg. 

 
 

 
Pobyt  

w Krynicy  
z     

możliwością 
udziału            

w  
bezpłatnych 
wycieczkach 

 
 

W programie pobytu super-atrakcyjne wycieczki bez dodatkowej opłaty do najciekawszych miejsc                
na Łemkowszczyźnie po polskiej i słowackiej stronie granicy: 
BARTNE – tradycyjna, beskidzka wieś łańcuchowa, której większość mieszkańców stanowią Łemkowie 
KRYNICA – perła  polskich uzdrowisk z architekturą z II połowy XIX wieku (Łazienki Borowinowe,  Stare  
                   Łazienki  Mineralne,  Stary  Dom Zdrojowy), która wciąż służy kuracjuszom przyjeżdżającym   
                   tu  z  całej  Europy;  na  terenie  uzdrowiska  funkcjonują   liczne  restauracje  i   kawiarnie,                  
                   4   pijalnie   słynnych   wód   mineralnych,  3  cerkwie,  jedyne  w  Polsce  Muzeum  Nikifora                      
                   w pięknej willi „Romanówka” oraz ciekawy pomnik niezwykłego, łemkowskiego artysty 
OWCZARY – reprezentująca typ łemkowski, wpisana na Listę UNESCO, piękna cerkiew greckokatolicka  
                     Opieki Matki Bożej z XVII wieku  
SĘKOWA – wpisany  na  Listę  UNESCO  drewniany  kościół  śś.  Filipa  i  Jakuba  z  I połowy XVI wieku              
                  o niezwykłej urodzie oraz zaskakującej konstrukcji 
SŁOTWINY – pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej, drewnianej konstrukcji 
WYSOWA – największe (a mimo to niewielkie), urokliwe  uzdrowisko  zachodniej części Beskidu Niskiego                            
                   z  zadbanym  Parkiem  Zdrojowym,  ładną  pijalnią   wód,   drewnianymi   świątyniami  oraz  
                   karczmą serwującą dania kuchni łemkowskiej  

Republika 
Słowacji 

  
Zalecane 

minimalne 
kieszonkowe:   

30 euro  

BARDEJÓW – jedno  z  najpiękniejszych i najcenniejszych miast Słowacji,  którego Stare Miasto wpisane  
                       jest   na   Listę   UNESCO.   Do  najważniejszych  jego  zabytków  należą:  gotycki  kościół  
                      św. Idziego, ratusz będący najstarszym renesansowym zabytkiem Słowacji, ogromny rynek  
                       z   zachowaną   zabytkową   zabudową  mieszkalną,  obwarowania  miejskie  uważane  za    
                       najlepiej   zachowany   miejski   kompleks   obronny   kraju  oraz  tzw.  Suburbium,  czyli  
                       unikatowy na tych terenach zespół budynków gminy żydowskiej z XVIII wieku 
FRICOVCE – renesansowy kasztel, który zyskał nowe życie jako obiekt hotelowy i gastronomiczny   
HERVARTOV – wpisany   na   Listę   UNESCO  kościół  św.  Franciszka  z  końca  XV wieku,  uznawany                    
                          za najstarszą i najlepiej utrzymaną drewnianą świątynię na Słowacji   
SABINOV – słowackie  miasteczko  z  charakterystycznym  rynkiem,  licznymi  zabytkowymi świątyniami 
                   oraz pozostałościami obwarowań miejskich 

7 dzień  
07.10.2020 

środa 

Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do CZARNEGO POTOKU. Wjazd koleją gondolową                               
na JAWORZYNĘ KRYNICKĄ – najważniejszy szczyt okolic Krynicy znany ze wspaniałego widoku                    
oraz znajdującego się pod nim schroniska PTTK. Przejazd do zagubionej pośród gór KAMIANNEJ                    
z dawną cerkwią oraz skansenem pszczelarstwa, w którym można zakupić znakomite produkty oparte                         
na miodzie. Wyjazd w kierunku Górnego Śląska. Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.   

UCZESTNIKÓW 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: 
- przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami 
- opłaty drogowe oraz parkingowe 
- 6 noclegów, 6 śniadań i 6 obiadokolacji 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota 
- opiekę licencjonowanego przewodnika beskidzkiego 
- ubezpieczenie NNW i OKL 
- podatek VAT (23 %) 

 

Koszt  biletów  wstępu  do  zwiedzanych  obiektów  oraz innych usług dodatkowych uczestnik (m. in.: ścieżka 
pośród drzew, degustacje) pokrywa we własnym zakresie. 
 
 

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł 
w terminie do dnia 30.06.2020 r. 

 


