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Trzy wielkie wydarzenia jednego dnia 
Taki dzień zdarza się tylko raz w … roku 

 

25.11.2017  
sobota  

godz. 09.30 

Cztery Pory Roku – LATO 2017 – „Przeżyjmy to jeszcze raz” 
Uroczyste spotkanie z uczestnikami co najmniej trzech imprez                    

trzeciego kwartału roku 2017 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek 

 

za 
zaproszeniami 

 
 

 

ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników naszych wycieczek, pielgrzymek i imprez,  
laureatów konkursów 4 PORY ROKU z lat 2001-2017, naszych przyjaciół i sympatyków,  

całą Rodzinę Biura „ATUT” 
na Mszę św. z okazji zakończenia 

SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO, 
która zostanie odprawiona w sobotę 25 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 

w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła 
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie 

 
 

Nr 
imp 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

58 25.11.2017  
sobota  

godzina 13.00            
45 zł 

 
Cena zawiera: 

- przejazd autokarem 
- małe co nieco               

w lokalu 
gastronomicznym 

- opiekę pilota  
i przewodnika 

miejskiego 
- opiekę przewodnika        

na terenie CDDG               
w Radzionkowie 

- ubezpieczenie NNW 
- podatek VAT (23%) 

 
Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu  
do zwiedzanych 

obiektów 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  
SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO ROKU 2017 

 

RADZIONKÓW – PIEKARY ŚLĄSKIE 
 

W programie:  
CENTRUM  DOKUMENTACJI  DEPORTACJI  GÓRNOŚLĄZAKÓW  DO ZSRR  
W 1945 ROKU – nowoczesna placówka (działająca od 2015 roku) usytuowana  
                           na  terenie starannie  wyremontowanego  dworca  kolejowego  
                           w  Radzionkowie,  której  zadaniem  jest  m. in.  przybliżenie  
                           przemilczanego,    bolesnego    fragmentu     skomplikowanej  
                           historii Górnego Śląska 
KOPIEC WYZWOLENIA – najwyższy punkt Piekar Śląskich z którego roztacza  
                                         się rozległy widok na Górny Śląsk  
PIEKARY ŚLĄSKIE – miasto, którego chlubą jest charakterystyczna bazylika  
                                  NMP  i  św.  Bartłomieja  mieszcząca  w  swym  wnętrzu,  
                                  otoczony kultem,  słynny,  koronowany wizerunek Matki  
                                  Bożej   Piekarskiej  –  Matki   Sprawiedliwości   i  Miłości  
                                  Społecznej 
SPOTKANIE TOWARZYSKIE – czyli  małe  co  nieco  w  doborowej  ATUT-owej  
                                                 kompanii w jednym z lokali gastronomicznych  
                                                 Górnego Śląska 

 
Zapraszamy do przeżycia pięknego, rodzinnego spotkania 

Świętuj i baw się razem z nami! 
Czekamy na każdego z Was! 

Czekamy na Ciebie! 
 

 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 
Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” 

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 


