NIE TYLKO DLA ORŁÓW

ORŁY NA SUDECKICH POGÓRZACH
(czytaj: NIE TYLKO DLA LAUREATÓW KONKURSU
„CZTERY PORY ROKU” LATO I JESIEŃ 2019)

Termin wyjazdu: 24.04 – 26.04.2020

Cena promocyjna: 395 zł !!!

Zakwaterowanie: Dom Wczasowy „Karolinka”, ul. Żołnierska 58, 58-562 Podgórzyn, tel. (75) 762 12 34
Obiekt usytuowany jest przy malowniczej serpentynie górskiej szosy w miejscowości Podgórzyn położonej u stóp Karkonoszy.
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami, wyposażonych w TV. Dom wczasowy dysponuje dostępem
do internetu oraz posiada salę konferencyjno – szkoleniową, siłownię i klimatyczną piwniczkę.
Obok budynku znajdują się: boiska sportowe, plac zabaw, ogrodowe szachy plenerowe oraz miejsce na ognisko.

Dzień imprezy
1 dzień
24.04.2020
piątek

2 dzień
25.04.2020
sobota

3 dzień
26.04.2020
niedziela

Program imprezy
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska-Godula, ul. Podlas 36). Przejazd
do wsi LEGNICKIE POLE, słynnej dzięki odrestaurowanemu, barokowemu zespołowi
pobenedyktyńskiemu z rewelacyjną polichromią oraz średniowiecznemu kościołowi
służącemu obecnie jako Muzeum Bitwy Legnickiej. Wyjazd do położonej nad Kaczawą
LEGNICY. Spacer po dawnej stolicy ostatniego księstwa piastowskiego, w której zachowało
się sporo zabytków świadczących o stołecznej historii miasta (m. in.: zamek piastowski,
katedra śś. Piotra i Pawła, rynek z oryginalnymi kamienicami i starym ratuszem). Przejazd
do PODGÓRZYNA – promocyjny pobyt w Domu Wczasowym „Karolinka”. Obiadokolacja
i nocleg.
Śniadanie i wyjazd w kierunku Pogórza Izerskiego. Na trasie:
LUBOMIERZ – malutkie miasteczko, w którym czas płynie wolniej, uznawane za „stolicę
polskiej komedii”, pełne zaskakujących zabytków (m.in.: podłużny rynek,
podcieniowe kamienice, potężny barokowy kościół św. Maternusa oraz
Muzeum Kargula i Pawlaka)
ŚWIERADÓW ZDRÓJ – słynne uzdrowisko pięknie rozłożone u podnóża Gór Izerskich
z niezwykłym Domem Zdrojowym z XIX wieku, historycznymi budynkami
łazienek uzdrowiskowych, charakterystyczną zabudową willową i szokującym
kościołem parafialnym
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację. Wieczorne, radosne, rodzinne spotkanie
z poczęstunkiem w „ORLIM” gronie. Nocleg.
Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do CIEPLIC – obecnie uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej
Góry, z ciekawymi zabytkami architektury (pałac, świątynie), słynnej dzięki gorącym wodom
mineralnym wykorzystywanym od czasów średniowiecza. Uzdrowisko oferuje kuracje
i spacery po Parku Zdrojowym oraz kąpiele na terenie „Term Cieplickich”, czyli nowoczesnego
kompleksu basenów i SPA. Wyjazd w kierunku Górnego Śląska 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:
przejazd autokarem
opłaty drogowe oraz parkingowe
2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje
wieczorne spotkanie z poczęstunkiem w Podgórzynie
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota
opiekę licencjonowanego przewodnika sudeckiego
opłatę klimatyczną
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)

Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- biletów wstępu na baseny termalne oraz wyciągi

* UWAGA !!! Zapisy odbywają się w następującej kolejności:
- laureaci z miejsc od 1 do 45 (według kolejności zajętych miejsc w II półroczu 2019 r.): od 11.01 do 26.01.2020
- laureaci z miejsc 46 – 120: od 27.01 do 09.02.2020
- wszyscy chętni, którzy nie są laureatami od 10.02.2020

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

