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TERMINARZ WYJAZDÓW ORGANIZOWANYCH W ROKU 2019  
PRZEZ BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI „ATUT” 

DLA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KATOWICACH 
 
 
 

Nr  Dni Termin 
wyjazdu 

Trasa wyjazdu Cena 

1 3 dni 
piątek   

– sobota  
– niedziela  

15 – 17.02.           
2019 

Porywający karnawał po góralsku na Orawie i Podhalu  
ORAWKA (bezcenna drewniana świątynia) – ORAWICE (baseny 

termalne i ośrodek narciarski na Słowacji) – NOWY TARG 
(targowisko) – RADOSNY KULIG (z ogniskiem i grzańcem) – ZABAWA 

KARNAWAŁOWA – „WIELKA KROKIEW” (słynna skocznia)                    
– ZAKOPANE (stolica Tatr) 

395 zł 
+  

kulig 

2 środa 27.03.2019 Czechy  
BRUNTAL (barokowy pałac)  

– KRNOV (oryginalne miasto tuż przy granicy z Polską) 

75 zł 

3 czwartek 25.04.2019 Perełki Górnego Śląska  
 RUDZINIEC (drewniany kościół) – UJAZD (odrestaurowane ruiny 
zamku) – STUDZIONKA (niezwykłe miejsce na granicy śląskiego 

miasteczka) – PŁAWNIOWICE (pałac Ballestremów)  

55 zł 

4 piątek 31.05.2019 Malownicza Opolszczyzna  
 MOSZNA (kwitnące rododendrony i „disneyowski” pałac)                      

– GŁOGÓWEK (niewielkie miasteczko związane ze sławnymi 
postaciami historycznymi)  

– MOCHÓW (zapomniany klasztor paulinów) 

65 zł 

5 2 dni 
czwartek   
– piątek  

27 – 28.06. 
2019 

 Szlakiem słynnych rodów na Podkarpaciu  
MARKOWA (skansen i muzeum Ulmów) – ŁAŃCUT (wspaniały     

zespół pałacowo – parkowy) – BOGUCHWAŁA (zapomniane założenie 
pałacowo – parkowe Lubomirskich) – RZESZÓW (zachwycająca 

stolica województwa podkarpackiego z zamkiem, charakterystycznym 
rynkiem, „Paniagą”, ciekawymi kościołami i dzielnicą żydowską)   

 280 zł 

6 3 dni 
czwartek  
– piątek   
– sobota 

26 – 28.09. 
2019  

 

Sudeckie tajemnice  
DZIERŻONIÓW (zabytkowe miasto) – SREBRNA GÓRA (słynna 

twierdza górska) – JEDLINA-ZDRÓJ (uzdrowisko)                                          
– JEDLINKA (pałac i lokalny browar) – OSÓWKA (zagadkowe 
podziemia) – WAŁBRZYCH (niedoceniane miasto pośród gór)              

– KSIĄŻ (monumentalne zamczysko)   

395 zł 

7 czwartek 24.10.2019 Złota polska jesień na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej  
SIEWIERZ (dawna stolica księstwa biskupów krakowskich)                       

– MIRÓW (ruiny Orlego Gniazda) – BOBOLICE (współcześnie 
odbudowany średniowieczny zamek)    

55 zł 

8 wtorek 05.11.2019 Kraków  
WAWEL (Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie,                  

Komnaty Królewskie) – STARE MIASTO 

70 zł 

9 środa 11.12.2019 Ołomuniec  
- jarmark przedświąteczny w pełnej zabytków,                                  

historycznej stolicy Moraw  

  85 zł 

 

Przy zapisach na wycieczki kilkudniowe (nr 1, 5 i 6) obowiązują wpłaty bezzwrotnych zaliczek               
w wysokości i terminach wyznaczonych w programach szczegółowych 

 

Szczegółowych informacji na temat wyjazdów udziela  
p. Joanna Krzysteczko                                                           

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00  
pod numerem telefonu 691 749 990 

 


