Biuro Podróży ATUT s.c.

Rok założenia 1994

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

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Z WIOSNĄ W SERCU NA PODHALU
Trasa: Ruda Śląska – Wadowice – Piątkowa Góra – Bańska Wyżna – Szaflary – Krzeptówki – Zakopane – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 03.04 – 06.04.2021 (4 dni)

Cena: 735 zł

Zakwaterowanie:
BAŃSKA WYŻNA – malowniczo położona podhalańska wioska na Szlaku
Dom Wypoczynkowy „U Staszla”
Papieskim, z której rozpościerają się przepiękne widoki na Tatry,
(po rozbudowie i modernizacji)
Beskid Żywiecki, Gorce, a nawet Pieniny. Serdeczni gospodarze
Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski 36
i smaczna domowa kuchnia oraz nowe dodatkowe atuty obiektu
34 – 424 Szaflary
w postaci jacuzzi i sauny tworzą wspaniały klimat tego
tel. (18) 275 – 50 – 60
niepowtarzalnego miejsca na Podhalu
Dzień imprezy
Program imprezy
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 7.00 (Ruda
Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd
1 dzień
do WADOWIC. Spotkanie z Matką Bożą Fatimską w kościele sanktuaryjnym św. Piotra Apostoła
03.04.2021
(możliwość adoracji Grobu Pańskiego). Przejazd na PIĄTKOWĄ GÓRĘ do zabytkowego kościoła
Wielka Sobota
Świętego Krzyża z 1757 r. (możliwość udziału w adoracji oraz zapoznania się z wystrojem świątyni).
Przyjazd do BAŃSKIEJ WYŻNEJ około godziny 13.00. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Powitalna herbatka, kawa, co nieco i czas wolny. Obiadokolacja.
Udział w uroczystościach WIELKIEJ SOBOTY. Nocleg.
Udział w uroczystościach WIELKIEJ NOCY. Świąteczne śniadanie i dzielenie się radością
2 dzień
Zmartwychwstania Pańskiego. Czas wolny. Spotkanie z wyczekiwanym „Zajączkiem” przy stole
04.04.2021
z herbatką, kawą i przepysznymi ciastami. Popołudniowy spacer we wspaniałej scenerii
WIELKANOC
najpiękniejszych gór Polski. Świąteczna obiadokolacja. Radosny wieczór przy ciepłych napojach
i pysznych wypiekach przeżyty w fantastycznej atmosferze Podhala. Nocleg.
Wesoły i mokry poranek w LANY PONIEDZIAŁEK.
3 dzień
Świąteczne śniadanie i udział we Mszy Świętej. Czas wolny na popołudniowy relaks. „Zajączkowe”
05.04.2021
pomysły – niespodzianki lub spacer w bajecznej scenerii Podhala. Świąteczna obiadokolacja i radosny
Poniedziałek
wieczór w rodzinnym gronie z poczęstunkami zwanymi „moje dary stołu”. Nocleg.
Wielkanocny
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do SZAFLAR (dla miłośników wodnych przeżyć atrakcje
4 dzień
na terenie basenów termalnych GORĄCY POTOK lub TERMY PODHALAŃSKIE). Dalszy przejazd
06.04.2021
do stolicy Tatr – ZAKOPANEGO. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
wtorek
na KRZEPTÓWKACH. Przejazd do centrum miasta, które przyciąga rzesze turystów swoim
niezaprzeczalnym urokiem, na który składają się fantastyczna lokalizacja, niezwykła atmosfera
oraz widoczna na każdym kroku niepowtarzalna góralska kultura i sztuka. Wyjazd z Zakopanego
o godzinie 15.00. 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 oraz opłatę klimatyczną
3 noclegi w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 słodkie spotkania przy kawie, herbacie i wypiekach oraz wielkanocny upominek
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota oraz rezydenta
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)
Cena imprezy nie obejmuje:
- biletów wstępu na baseny termalne
- opłaty za „zajączkowe” pomysły – niespodzianki
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki
w wysokości 300 zł w terminie do dnia 03.02.2021 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

Serdecznie zapraszamy i życzymy Wspaniałych i Radosnych Świąt
oraz fantastycznych przeżyć w bajecznej krainie Podhala!!!

