
 

NIE TYLKO DLA ORŁÓW  
ORŁY NA PODHALU  

(czytaj: NIE TYLKO DLA LAUREATÓW KONKURSU „CZTERY PORY ROKU” ZIMA I WIOSNA 2020) 
 

Termin wyjazdu: 24.10 – 26.10.2020                Cena promocyjna: 375 zł !!! 
 

Zakwaterowanie:                                                             BAŃSKA WYŻNA – długa,  malownicza,  podhalańska  wioska  
Dom Wypoczynkowy „U Staszla”                                                      na   Szlaku   Papieskim,  z  której  rozpościerają  się  
(po rozbudowie i modernizacji)                          przepiękne widoki na Tatry, Beskid Żywiecki, Gorce, 
Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski 36                                               a  nawet  Pieniny.  Serdeczni   gospodarze, smaczna                                                       
34 – 424 Szaflary                                                                             domowa   kuchnia   oraz   nowe   dodatkowe   atuty  
tel. (18) 275 – 50 – 60                                                                      w postaci sauny  i  jacuzzi dopełniają komfortu tego  
                 niepowtarzalnego miejsca na Podhalu. 
 

Dzień imprezy Program imprezy 
1 dzień 

24.10.2020 
sobota  

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 8.00 (Ruda Śląska-Godula, ul. Podlas 36). Na trasie: 
SIDZINA – niewielki   (8 obiektów),   urokliwy,   ukryty   pośród   gór   skansen   prezentujący  
                  drewniane budownictwo Podbabiogórza  
JORDANÓW  –  miasto  położone  na  wysokim  wzniesieniu  nad  Skawą  z ładnym ratuszem  
                         oraz  kościołem  farnym  z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej Trudnego  
                         Zawierzenia  
BAŃSKA WYŻNA – promocyjny  pobyt   w   Domu  Wypoczynkowym „U Staszla” z okazji  
                           kolejnego „Zlotu Orłów”. Obiadokolacja. Wieczorem tradycyjne spotkanie  
                             „Orłów”   z   „Kasztelanem”   w   stylowej,   gościnnej,  góralskiej  karczmie  
                             „WIYRCHOWO”. Nocleg.  

2 dzień 
25.10.2020 
niedziela 

Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę z niecodziennymi atrakcjami. Na trasie poza możliwością 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: 
REZERWAT  PRZEŁOM  BIAŁKI  –  malowniczy   przełom  rzeki,  która  przebija  się  między  
                                                         skałkami – Obłazową i Kramnicą 
BUKOWINA TATRZAŃSKA  –  malownicza,   wysoko  położona  miejscowość  z  atrakcyjnymi  
                                         basenami termalnymi (BUKOWIAŃSKIE TERMY) oraz wspaniałymi  
                                         widokami na Tatry 
JASZCZURÓWKA – słynna kaplica będąca najpiękniejszym przykładem architektury w stylu  
                                zakopiańskim 
BAŃSKA WYŻNA – obiadokolacja.  Przed udaniem się na nocleg w programie: 
                               - wieczorne, radosne, rodzinne spotkanie w „ORLIM” gronie 
                           - OGŁOSZENIE PROGRAMU WCZASOWEGO NA ROK 2021 !!! 
                           - ROZPOCZĘCIE ZAPISÓW NA WCZASY W 2021 ROKU !!! 

3 dzień 
26.10.2020 
poniedziałek 

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd z Bańskiej Wyżnej. Na trasie: 
ZAKOPANE  –  stolica   Tatr,   najwyżej   położone   miasto   w  Polsce,  o  niezwykłym  uroku   
                        i bogactwie góralskiej kultury i sztuki 
GUBAŁÓWKA (1120 m) – jedna z najpopularniejszych gór w Polsce z malowniczymi widokami  
                                        na Tatry, Gorce, Beskidy i Pieniny 
Wyjazd z Zakopanego w godzinach popołudniowych. 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:      Cena imprezy nie obejmuje: 
- przejazd autokarem       -  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 
- opłaty drogowe oraz parkingowe                -  biletów wstępu na baseny termalne 
- 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje                -  biletów uprawniających do wjazdu na Gubałówkę  
- wieczorne spotkanie z poczęstunkiem 
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota                       
- opiekę licencjonowanego przewodnika beskidzkiego          
- ubezpieczenie NNW                           
- podatek VAT (23 %) 

 

* UWAGA !!!  Zapisy odbywają się w następującej kolejności: 
- laureaci z miejsc od 1 do 40 (według kolejności zajętych miejsc w I półroczu 2020 r.): od 01.08 do 15.08.2020 
- laureaci z miejsc 41 – 105: od 16.08 do 31.08.2020 
- wszyscy chętni, którzy nie są laureatami od 01.09.2020 

 

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 


