SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2022
Nr
imp.

Termin i cena
imprezy

39

06.08.2022
sobota
99 zł

40

07 – 16.08.
2022
10 dni
1795 zł

41

20 – 31.08.
2022
12 dni
1995 zł
20.08.2022
sobota
75 zł

42

+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
miejski

43

23.08
– 03.09.
2022
12 dni
1970 zł

44

11 – 12.09.
2022
nd – pon
305 zł
+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- 1 nocleg,
1 śniadanie,
1 obiadokolacja

45

14.09.2022
środa
111 zł

Program imprezy

SŁOWACJA
Na trasie:
STARA BYSTRZYCA – znana miejscowość turystyczno – rekreacyjna z „Orlojem”, czyli
słowackim zegarem astronomicznym z 2009 roku
VYCHYLOVKA – urokliwy skansen (Muzeum Wsi Kysuckiej) i unikatowa w skali świata
wąskotorowa kolejka leśna
NOWA BYSTRZYCA – pięknie położone pośród gór malownicze jezioro zaporowe
CZADCA – czas na zakupy w stolicy regionu zwanego Kysucami
POWIŚLE I MAZURY – CUD NATURY
ZUPEŁNIE NOWY – WAKACYJNY 10 – DNIOWY PROGRAM
Przezmark – Wąbrzeźno – Jarantowice – Kamieniec – Iława – Szymbark
– Waplewo Wielkie – Dzierzgoń – Zalewo („ramadan”) – Kretowiny – Prabuty
– Miłomłyn – Ostróda – Kanał Elbląsko–Ostródzki (rejs) – Włocławek
Spójrz w szczegółowy program !
DARŁÓWKO – PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM
Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy)
– Chełmska Góra – Sianów – Iwięcino – Mielno
Spójrz w szczegółowy program !
KRAKÓW – NA OBRZEŻACH MIASTA
Na trasie:
MOGIŁA – dawna wieś słynąca z opactwa cystersów oraz Sanktuarium Krzyża Świętego
ZALEW NOWOHUCKI – sztuczny zbiornik wodny, który wraz z otaczającą infrastrukturą
pełni rolę rekreacyjnej oazy Nowej Huty
KRZESŁAWICE – staropolski dworek z I połowy XIX wieku, który upodobał sobie
wybitny, polski malarz Jan Matejko
STARE MIASTO – centrum Krakowa, na które składają się malownicze uliczki oraz
zabytkowe obiekty wpisane na Listę UNESCO
MRZEŻYNO – UROKLIWE KĄPIELISKO MORSKIE NA POMORZU ZACHODNIM
Z BOGACTWEM NOWYCH ATRAKCJI
Mrzeżyno (jeden z najnowszych parków wodnych w Polsce) – Trzebiatów (Szlak Słonia)
– Spływ kajakowy rzeką Regą – Gosław – Budzistowo – Kołobrzeg
– Dobrzyca (Ogrody Hortulus) – Gąski – Pogorzelica
– Trzęsacz (przejazd zabytkową koleją wąskotorową) – Pustkowo – Dziwnów
Spójrz w szczegółowy program !
NIEPOWTARZALNA DOLINA BARYCZY
W programie:
ŻMIGRÓD – spokojne, dolnośląskie miasto, na którego obrzeżach zachował się zespół
pałacowo – parkowy z zabezpieczonymi ruinami pałacu Hatzfeldów oraz
wieżą mieszkalną będąca pozostałością po średniowiecznym zamku
MILICZ – pełne zabytków miasto nad Baryczą (m. in.: szachulcowy Kościół Łaski, ruiny
zamku, pałac Maltzanów) oraz brama, do uważanego za największy w Europie,
zespołu stawów hodowlanych znanych jako Stawy Milickie
KROŚNICE – wioska, której największą atrakcją jest Krośnicka Kolej Wąskotorowa, czyli
unikatowa kolej parkowa jeżdżąca na krótkiej trasie po terenach dawnej,
oryginalnie zaprojektowanej, posiadłości Volmersteinów
RAWICZ – stosunkowo młode, wielkopolskie miasto z barokowym ratuszem, rozległym
rynkiem i plantami o zaskakującej długości
WYCIECZKOWE ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI 28 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI
RODZINNEGO BIURA PODRÓŻY ATUT
Na trasie:
CHAŁUPKI – związany ze słynną i bajecznie bogatą rodziną Rotschildów zadbany,
barokowy pałac położony nad rzeką Odrą przy granicy z Czechami
TWORKÓW – zachwycający barokowy kościół z zadziwiającym pochówkiem rodziny
Reiswitzów oraz ruiny zamku z szemraną historią
KRZYŻANOWICE – skromny, ale ładny XIX-wieczny pałac możnej rodziny Lichnowskich
ATUT-owe ŚWIĘTOWANIE – spotkanie w gronie przyjaciół i sympatyków przy …
Świętuj razem z nami !

15.09.2022
czwartek
godzina
18.00
17 – 19.09.
2022
3 dni
595 zł

46

* cena ulegnie
podwyższeniu

47

22 – 28.09.
2022
7 dni
1430 zł

48

24.09.2022
sobota
85 zł

19.11.2022
sobota
godzina 9.30
za zaproszeniami

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI 28 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI
RODZINNEGO BIURA PODRÓŻY ATUT
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
SZLAKIEM WINA I MIODU PO ZIEMI LUBUSKIEJ
Zielona Góra (stolica polskiego winiarstwa) – Ochla (urokliwy skansen) – Świebodzin
(pomnik Chrystusa Króla) – Gościkowo-Paradyż (zespół opactwa pocysterskiego)
– Międzyrzecki Rejon Umocniony (niemiecki system umocnień)
– Łagów (zamek joannitów)
Spójrz w szczegółowy program !
BABIE LATO NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU
NOWY, REWELACYJNY 7 – DNIOWY PROGRAM
Przezmark – Toruń – Elbląg – Raczki Elbląskie – Frombork – Buczyniec
– Kanał Elbląsko–Ostródzki (rejs) – Lasy Pojezierza Iławskiego („poszukiwanie rykowiska”)
– Malbork – Grunwald – Złotowo – Lubawa – Grudziądz
Spójrz w szczegółowy program !
MAŁOPOLSKIE PEREŁKI
Na trasie:
STANIĄTKI – opactwo będące najstarszym na terenie Polski klasztorem sióstr
benedyktynek z bezcennym gotyckim kościołem
STARY WIŚNICZ – wieś malowniczo usytuowana pośród wzgórz Pogórza Wiśnickiego
ze starym kościołem świadczącym o długiej i bogatej historii regionu
NOWY WIŚNICZ – urokliwe miasteczko z licznymi pomnikami oraz cennymi zabytkami,
wśród których na pierwszy plan wysuwa się owiane legendami,
majestatyczne zamczysko o niezwykłej urodzie należące przez wieki
do najznamienitszych rodów Rzeczpospolitej
Cztery Pory Roku – LATO 2022
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez
drugiego kwartału roku 2022 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek

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 (oraz OKL w przypadku wyjazdów zagranicznych)
podatek VAT (23 %)
świadczenia dodatkowe wyszczególnione w programie imprezy

CENY WYJAZDÓW NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW

UWAGA !
Pkt. 4

Pkt. 6

Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł za imprezę turystyczną
w ciągu 7 dni od daty zapisu. Brak wpłaty w w/w terminie skutkuje wykreśleniem z listy
uczestników wyjazdu. Wpisowe przepada w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
Uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej wpłaty za wyjazd jednodniowy w terminie 14 dni przed
wyjazdem, a za wyjazd dłuższy niż jednodniowy w terminie 30 dni przed wyjazdem. Brak dokonania
wpłaty w pełnej wysokości w w/w terminach upoważnia BP „ATUT” s.c. do rozwiązania umowy
i potrącenia wpisowego oraz zaliczki.

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. 32 2 480 180
Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

