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

SŁOWACKA KRAINA ZŁOTA
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Kremnicke Bane – Kremnica – Bańska Szczawnica – Svaty Anton
– Pocuvadlo – Turcanske Teplice – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 05.09 – 07.09.2020

Cena: 650 zł

Dzień
PROGRAM WYJAZDU
wyjazdu
1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36).
05.09.2020 Przejazd w kierunku krainy znanej na Słowacji jako POHRONIE. Przyjazd do wsi
sobota
KREMNICKE BANE – starej osady górniczej z ciekawym kościołem zbudowanym
w niezwykłym miejscu. Przejazd do „Złotej” KREMNICY. Spacer po niewielkim
miasteczku – dawnej stolicy słowackiego wydobycia złota, o bogatej historii z licznymi
zabytkami (m. in.: miejski zamek, kościół św. Katarzyny, średniowieczny rynek, dawna
mennica, mury obronne z basztami). Przyjazd do miejsca zakwaterowania w godzinach
wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd na całodzienną wycieczkę po okolicy. Na trasie:
06.09.2020 BAŃSKA SZCZAWNICA – średniowieczne miasto górnicze wpisane na Listę UNESCO
niedziela
z powodu swoich nietuzinkowych 360 obiektów zabytkowych wśród których
wyróżniają się: nietypowy rynek, ratusz z filigranową wieżą, wspaniałe
kamienice, liczne kościoły, piękne pomniki oraz dwa zamki świadczące
o dawnej randze miasta
SVATY ANTON – wioska słynąca z okazałego barokowo – klasycystycznego pałacu
(obecnie bogato wyposażone muzeum) otoczonego zadbanym
parkiem angielskim
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku GÓR SZCZAWNICKICH. Spacer
07.09.2020 do największego ze słowackich „tajchów”, znanego jako POCUVADLO. Przejazd
poniedziałek do TURCANSKICH TEPLIC – jednego z najstarszych kurortów Słowacji. Możliwość
kąpieli na terenie jednego z najnowocześniejszych słowackich aquaparków
dysponującego termalnymi wodami o wysokim stopniu zmineralizowania. 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 parkingowe, drogowe oraz za przejazdy autostradami na terenie Polski i Słowacji
- 2 noclegi
- 2 śniadania i 2 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego pilota
- ubezpieczenie NNW i OKL
- podatek VAT (23%)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na baseny termalne
Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu w wysokości 70 euro.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł
w terminie do dnia 05.06.2020 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

