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

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ W BIESZCZADACH
Trasa: Ruda Śląska – Iwonicz-Zdrój – Jaśliska – Polańczyk – Komańcza – Baligród – Cisna-Majdan – Cisna – Jezioro Solińskie
– Myczkowce – Lutowiska – Muczne – Ustrzyki Górne – Bieszczadzki Park Narodowy – Zagórz – Ruda Śląska

Termin wyjazdu: 10.10 – 16.10.2021 (7 dni)

Cena: 1150 zł

Dzień imprezy
Program imprezy
1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd
10.10.2021
do IWONICZA-ZDROJU. Spacer po urokliwym uzdrowisku z charakterystyczną, piękną
niedziela
zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Przejazd do JAŚLISK – dawnego miasta, w którym czas
biegnie w innym rytmie, z zachowanym zabytkowym układem urbanistycznym. Przyjazd
do miejsca zakwaterowania (POLAŃCZYK, Pensjonat „SZEPTUCHA” usytuowany w odległości
300 m od Jeziora Solińskiego. Pokoje 2, 3 i 4-osobowe oraz 2-osobowe typu studio
z łazienkami. Na wyposażeniu: TV, WiFi). Obiadokolacja i nocleg.
W programie pobytu super-atrakcyjne wycieczki do najciekawszych miejsc w Bieszczadach:
BALIGRÓD – obecnie zabezpieczana cerkiew greckokatolicka oraz ocalały, ciekawy kirkut
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY – wspaniały park z niezwykłymi połoninami
CISNA – centrum turystyczne i jedna z najważniejszych bieszczadzkich miejscowości
CISNA-MAJDAN – od 1895 roku stacja leśnej kolejki wąskotorowej (możliwość przejazdu)
Pobyt
JEZIORO SOLIŃSKIE – największe jezioro zaporowe na terenie Polski (możliwość rejsu)
KOMAŃCZA – najciekawsza wieś na pograniczu bieszczadzko – beskidzkim (odnowiony
w
klasztor sióstr nazaretanek – miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia
Bieszczadach
kard. Stefana Wyszyńskiego, świątynie trzech wyznań chrześcijańskich)
z
możliwością LUTOWISKA – siedziba najrzadziej zaludnionej gminy w Polsce i wspaniały punkt widokowy
udziału
na Bieszczady oraz Jaworniki
MUCZNE – nietypowa osada w Dolinie Górnego Sanu z nowoczesną zagrodą pokazową żubrów
w
bezpłatnych
i unikatowym Plenerowym Muzeum Wypału Węgla Drzewnego
wycieczkach MYCZKOWCE – fantastyczne miniatury większości cerkwi południowej Polski oraz wybrane
przykłady cerkwi Słowacji i Ukrainy
POLAŃCZYK – pięknie położone na półwyspie uzdrowisko o europejskiej renomie
USTRZYKI GÓRNE – jedna z najsłynniejszych bieszczadzkich miejscowości położona u stóp
majestatycznej Połoniny Waryńskiej (1297 m), a zarazem najlepszy
punkt wypadowy na szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
7 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do ZAGÓRZA, słynącego z zachwycających widoków,
16.10.2021
malowniczych ruin kościoła i klasztoru karmelitów bosych oraz niecodziennego obrazu Matki
sobota
Bożej Zagórskiej. 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 (pokoje 2, 3 i 4-osobowe oraz typu studio)
6 śniadań, 6 obiadokolacji
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota
opiekę licencjonowanego przewodnika beskidzkiego
ubezpieczenie NNW
podatek VAT (23 %)
Koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i Bieszczadzkiego PN oraz innych usług dodatkowych (np. przejazd
kolejką wąskotorową, rejs po Jeziorze Solińskim) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 10.07.2021 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

