BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243

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

na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

W STRONĘ POLESIA
Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Lublin – Poleski Park Narodowy – Załucze Stare – Urszulin
– Chełm – Włodawa – Kozłówka – Radom – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 17.09 – 20.09.2020
Dzień wyjazdu

Cena: 685 zł

PROGRAM WYJAZDU

1 dzień
17.09.2020
czwartek

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36).
Przejazd do fascynującego LUBLINA. Spacer z przewodnikiem po mieście łączącym
Wschód z Zachodem (m. in.: zamek królewski z bezcenną kaplicą Trójcy Świętej,
w której zachowały się freski fundowane przez króla Władysława Jagiełłę, potężna,
barokowa katedra, Wieża Trynitarska, Brama Krakowska, Stary Ratusz, czyli
budynek, w którym obradował Trybunał Koronny). Przejazd do miejsca
zakwaterowania (Lublin, Hotel Huzar***). Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Wyjazd na całodzienny objazd największych atrakcji POLESIA. Na trasie:
18.09.2020 ZAŁUCZE STARE – wizyta w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym Poleskiego Parku
piątek
Narodowego
URSZULIN – krótki postój w nieformalnej stolicy Poleskiego Parku Narodowego
POLESKI PARK NARODOWY – jeden z trzech parków narodowych w Polsce
stworzonych do ochrony ekosystemów wodno – torfowiskowych (spacer
po jednej ze ścieżek przyrodniczych oraz wizyta nad jednym z licznych
jezior parku)
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wyjazd na całodzienny objazd kresów Rzeczpospolitej. Na trasie:
19.09.2020 CHEŁM – miasto położone na kredzie z licznymi, cennymi zabytkami (m. in.: rynek
sobota
z ładnymi kamieniczkami, rokokowy kościół popijarski, dawna katedra
grekokatolicka, unikatowe podziemia kredowe).
WŁODAWA – niewielka, a mimo to jedna z najciekawszych miejscowości wschodniej
Polski z licznymi zabytkami świadczącymi o bogactwie kulturowym
dawnej Rzeczpospolitej (m. in.: barokowy kościół i klasztor popauliński,
barokowa synagoga mieszcząca muzeum judaistyczne, cerkiew, urokliwy
rynek)
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do KOZŁÓWKI. Zwiedzanie wzorcowo
20.09.2020 utrzymanego zespołu pałacowo – parkowego mieszczącego rewelacyjne Muzeum
niedziela Wnętrz z bogatym i oryginalnym wyposażeniem oraz nietypowe Muzeum Socrealizmu.
Przejazd do niedocenianego RADOMIA. Spacer po mieście o długiej i chlubnej historii,
którego dynamiczny rozwój jest znakomicie widoczny w zachowanym układzie
urbanistycznym. Powrót do Rudy Śląskiej w godzinach wieczornych.
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 oraz drogowe
- 3 noclegi w hotelu
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opiekę licencjonowanego pilota
- opiekę przewodników w Lublinie, Włodawie oraz na terenie Poleskiego Parku Narodowego
- ubezpieczenie NNW
- podatek VAT (23%)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i na teren Poleskiego Parku Narodowego (ok. 70 zł)
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł
w terminie do dnia 17.06.2020 r.

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

