BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.
41-703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01
tel/fax (32) 2 – 480 – 180
e-mail: bpatut@wp.pl
www.atut.turystyka.pl

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

NIEPOWTARZALNE WCZASY W SUDETACH
7 DNI – 7 KRAIN W POLSCE I CZECHACH
Termin wyjazdu: 02.07 – 08.07.2020 (7 dni)

Cena: 1095 zł

Dzień imprezy
Program imprezy
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd do JAWORA.
1 dzień
Spacer po położonym nad Nysą Szaloną mieście pełnym zaskakujących zabytków (m. in.: wpisany
02.07.2020
na Listę UNESCO Kościół Pokoju, rozległy rynek z ratuszem i kamienicami, zamek piastowski). Przyjazd
czwartek
do miejsca zakwaterowania (KAMIENNA GÓRA, HOTEL „KROKUS” położony 400 metrów od rynku.
Obiekt dysponuje salą konferencyjną oraz kręgielnią i sauną. Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami.
Na wyposażeniu: TV oraz WiFi). Obiadokolacja i nocleg.
W programie pobytu super-atrakcyjne wycieczki bez dodatkowej opłaty do najciekawszych miejsc
w Sudetach po polskiej i czeskiej stronie granicy:
KAMIENNA GÓRA – miasto powiatowe – serce Kotliny Kamiennogórskiej z dużym rynkiem, oryginalnym
ratuszem oraz dawnym Kościołem Łaski
Pobyt
w Kamiennej KRZESZÓW – jedno z najpiękniejszych, najbogatszych i najlepiej zadbanych opactw pocysterskich
na terenie Polski (m. in.: rewelacyjny, barokowy kościół z cudami słynącym obrazem
Górze
Matki Bożej Łaskawej, fascynujące Mauzoleum Piastów, zaskakujący kościół św. Józefa
z
z malowidłami Michała Willmanna)
możliwością
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE – urokliwe dawne miasto, w którym czas się zatrzymał, z charakterystycznym,
udziału
pochyłym rynkiem i podcieniowymi kamienicami, potężnym kościołem parafialnym oraz
w
unikatowymi domami tkaczy śląskich należącymi do zespołu tzw. Dwunastu Apostołów
bezpłatnych
wycieczkach MIEROSZÓW – usytuowane pośród gór i na uboczu dzisiejszych szlaków turystycznych miasteczko
z ładnym rynkiem, ciekawymi kamienicami i kościołem na miejscu dawnego zamku
krajowych
KOWARY – schowane w cieniu Karkonoszy miasto o długiej i pasjonującej historii
i
zagranicznych KARPNIKI – wieś u podnóża malowniczych „Sokolików” ze starannie odremontowanym zamczyskiem
Hohenzollernów oraz ruinami kościoła ewangelickiego
MYSŁAKOWICE – największa wieś Kotliny Jeleniogórskiej z nietypowymi dla tego terenu domami
tyrolskimi
ADRSPACH – wieś będąca bramą do fenomenalnych Adrspasko – Teplickich Skał
Republika
ADRSPASKIE SKALNE MIASTO – jedna z największych atrakcji turystycznych Czech, czyli potężne
Czech
skały o bajkowych kształtach i nazwach zachwycające od lat rzesze turystów
Zalecane
SZPINDLEROWY MŁYN – duże centrum turystyczne i jedna z najważniejszych miejscowości u stóp
minimalne
Karkonoszy po czeskiej stronie granicy
kieszonkowe:
VRCHLABI
–
miasto
z
zamkiem
– jedną z pierwszych renesansowych budowli na terenie Czech
700 koron
oraz ciekawą zabudową rynku
czeskich
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do ŚWIERZAWY. Zwiedzanie romańskiego kościoła, uważanego za
7 dzień
jeden z cenniejszych zabytków romańskich w Polsce, w którym dokonano sensacyjnego odkrycia
08.07.2020
fragmentów fresków z XIII wieku. Przejazd malowniczą doliną Kaczawy do ZŁOTORYI. Spacer
środa
po mieście, które uznawane jest za polską stolicę złota (m. in. pozostałości obwarowań miejskich
z XIV wieku z Basztą Kowalską, kościół Narodzenia NMP i św. Michała, rynek z ratuszem i zabytkowymi
kamienicami). 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 sudeckiego
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)
Koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych usług dodatkowych uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 31.03.2020 r.

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

