
STYCZEŃ – LUTY – MARZEC 2022  
Nr

imp.
Termin i cena

imprezy
Program imprezy

1 19.01.2022
środa
120 zł

Świadczenia
dodatkowe:

- obiad,
kawa/herbata

i ciasto
- oprawa

muzyczna

28 PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY 
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Na trasie:
OLSZOWA – drewniany, barokowy kościół Matki Bożej Śnieżnej z XVII wieku
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – perła  Opolszczyzny,  na której szczycie znajduje się zabytkowy
                                        zespół  klasztorno – kalwaryjski  z  bazyliką,  której  punktem 
                                        centralnym jest łaskami słynąca figura św. Anny Samotrzeciej
W programie: 

- powitanie św. Anny i wspólne kolędowanie przy pięknym żłóbku w bazylice
- uroczysta Msza św. w intencji wszystkich BABĆ i DZIADKÓW
- rodzinny obiad z deserem w Domu Pielgrzyma
- spotkanie towarzyskie z pełną wspomnień oprawą muzyczną
- koronka do Bożego Miłosierdzia i kolędowanie w kaplicy Domu Pielgrzyma

Św. Anna czeka na Ciebie. Od pięciu wieków ciągnie się łańcuch pokoleń zanoszących
swoje modlitwy przed jej oblicze. I my od 28 lat pielgrzymujemy na „Górę ufnej

modlitwy”, by otworzyć swoje serce przed Babcią Pana Jezusa.
„Kto raz tu przybył, ten pragnie powrócić. 
Kto raz powrócił, zawsze pragnie wracać.”

2 22.01.2022
sobota
95 zł 
+ kulig 

Świadczenia
dodatkowe: 

- przewodnik
beskidzki
- ognisko,
kiełbasa,
grzaniec

KULIG W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 
Na trasie: 
ŻORY – rzadko  odwiedzane  przez  turystów,   ciekawe  i  zadbane  górnośląskie  miasto
             z   zachowanym   średniowiecznym   układem  urbanistycznym  (rynek,  gotycki 
             kościół śś. Jakuba i Filipa, pozostałości murów obronnych) 
BRENNA – znana miejscowość ładnie położona pomiędzy charakterystycznymi szczytami
                  Beskidu Śląskiego w malowniczej dolinie Brennicy 
KULIG W BRENNEJ – wspaniała  podróż  w  bajecznej  scenerii  gór w gronie znajomych
                                   i  przyjaciół  ze  spotkaniem  na świeżym powietrzu przy ognisku, 
                                   grzańcu i …

Korzystaj z uroków zimy !                                           
3 26.01.2022

środa
130 zł 
+ bilety
wstępu 

Świadczenia
dodatkowe:

- przewodnik
na terenie
Muzeum
Organów
Śląskich

- kawa i ciasto
- ciepły posiłek              

BABSKI COMBER  
W STOLICY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KATOWICE – miasto   o   wielu   obliczach,  w  którym  każda  z  Nas  może  znaleźć  coś
                      atrakcyjnego dla siebie
W programie: 

- niebanalny „rynek” miasta i jego małe tajemnice
- Galeria Katowicka – raj dla kochających zakupy oraz okazja do wypicia smacznej

kawy w dobrym (bo babskim) towarzystwie
- Muzeum Organów Śląskich Akademii  Muzycznej im. K. Szymanowskiego,  czyli

niecodzienna  wizyta  w  miejscu,  w  którym  króluje  wyjątkowy  instrument
towarzyszący nam od pokoleń podczas uroczystości kościelnych

- cmentarz  przy  ulicy  Francuskiej,  czyli  tzw.  „Śląskie  Powązki”  –  jedna
z najstarszych nekropolii miasta, na której można „spotkać” niebywałe kobiety

- babska biesiada pełna radości z apetycznym „co nieco” na stole i z muzyką w tle
         IMPREZA TYLKO DLA KOBIET !!!

4 29.01.2022
sobota
70 zł 

Świadczenia
dodatkowe:

- przewodnik
terenowy

 

JURAJSKIM SZLAKIEM NA JASNĄ GÓRĘ    
Na trasie: 
SIEWIERZ – spacer  po  zabytkowym  mieście (m. in.: ruiny nizinnego zamku, barokowy 
                    kościół  parafialny  św.  Macieja)  oraz  tradycyjny postój na dobrą kawę na 
                    rynku stolicy dawnego księstwa biskupów krakowskich
MSTÓW – sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w barokowej bazylice z bardzo bogatym
                 XVIII-wiecznym  wyposażeniem  oraz  znakomicie  zachowanym  kompleksem
                 klasztornym z basztami, dzwonnicą i bramą
JASNA GÓRA – duchowa  stolica  Polski.  W  programie  pobytu:  nawiedzenie  stajenki, 
                         Msza  św.  w  intencji  ojczyzny  w  kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 
                         oraz różaniec   

Nie zmarnuj tej szansy i rozpocznij Nowy Rok od spotkania z Królową Polski !     



5 05.02.2022
sobota
70 zł 

Świadczenia
dodatkowe:

- przewodnik
terenowy

 

Z UŚMIECHEM NA TWARZY 
W ZIMOWY CZAS

Na trasie: 
RYBNIK – osobliwe  miasto  na  Górnym  Śląsku mogące pochwalić się średniowiecznym
                rodowodem, przemysłowymi  tradycjami, a także unikatową kopalnią „Ignacy” 
                (z  maszyną  parową  z  1900 roku  oraz  wieżą ciśnień pełniącą funkcję wieży
                widokowej) oraz imponującą liczbą rond
PSZÓW – miejscowość położona  na  najwyższym wzniesieniu  Płaskowyżu  Rybnickiego, 
               od  XVIII  wieku  nawiedzana  przez  pielgrzymów  z  uwagi na łaskami słynący
               wizerunek Matki Bożej Pszowskiej, zwanej inaczej "Panią Uśmiechniętą"
WODZISŁAW ŚLĄSKI – położone   na   50   równoleżniku  miasto  z   historią   sięgającą
                                     XIII wieku,  którego urok stanowią m. in. oryginalna lokalizacja 
                                     oraz ciekawe centrum z rynkiem,  pałacem  czy  zabudowaniami
                                     pofranciszkańskimi

6 10.02.2022
czwartek

130 zł 

Świadczenia
dodatkowe: 

- przewodnik
miejski

- degustacje dań
i napojów

kuchni
węgierskiej

WĘGIERSKI TŁUSTY CZWARTEK 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU  

W programie:
TŁUSTY CZWARTEK – tradycyjne świętowanie z „kreplem” w roli głównej
STARE TARNOWICE – dzielnica  Tarnowskich  Gór  z niezwykle ciekawym tzw. „starym”
                                     kościołem św. Marcina  i  starannie odrestaurowanym zamkiem,
                                     który  w  przeszłości należał do słynnego rodu Donnersmarcków
                                     uznawanego   za   jedną   z   najstarszych   a  przede  wszystkim
                                     najbogatszych rodzin europejskich przełomu XIX i XX wieku 
KATOWICE – spacer  po  miejscach  związanych  z  kulturą  i historią Węgier (Akademia
                      Muzyczna, okolice Spodka, centrum miasta) 
DEGUSTACJA POTRAW WĘGIERSKICH – znakomita, oryginalna, aromatyczna i dobrze
                                  przyprawiona, tradycyjna, węgierska kuchnia z charakterystyczną
                                  muzyką w tle 

Jó étvágyat !
7 12.02.2022

sobota
95 zł 
+ kulig
+ basen

Świadczenia
dodatkowe: 

- przewodnik
beskidzki
- ognisko,
kiełbasa,
grzaniec

KULIG 
I EKSKLUZYWNY PARK WODNY 

W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 
Na trasie: 
KUBALONKA – najbardziej znana i często odwiedzana przełęcz Beskidu Śląskiego 
KULIG  Z  KUBALONKI  NA  STECÓWKĘ – wspaniała  podróż  w  bajecznej scenerii gór
STECÓWKA – wysoko położone osiedle Istebnej z odbudowanym drewnianym kościołem 
                       Matki  Bożej  Fatimskiej.  Radosne spotkanie w doborowym towarzystwie 
                       w góralskiej kolibie przy ognisku, grzańcu i …
WISŁA  CENTRUM  (HOTEL GOŁĘBIEWSKI  –  PARK WODNY TROPIKANA) – rozbudowane,
                                ekskluzywne baseny w słynnym hotelu

Korzystaj z uroków zimy !                                           
7 d 13.02.2022

niedziela
95 zł 
+ kulig
+ basen

Świadczenia
dodatkowe: 

- przewodnik
beskidzki
- ognisko,
kiełbasa,
grzaniec

KULIG 
I EKSKLUZYWNY PARK WODNY 

W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 
Na trasie: 
KUBALONKA – najbardziej znana i często odwiedzana przełęcz Beskidu Śląskiego 
KULIG  Z  KUBALONKI  NA  STECÓWKĘ – wspaniała podróż w bajecznej scenerii gór
STECÓWKA – wysoko położone osiedle Istebnej z odbudowanym drewnianym kościołem 
                       Matki  Bożej  Fatimskiej.  Radosne spotkanie w doborowym towarzystwie 
                       w góralskiej kolibie przy ognisku, grzańcu i …
WISŁA  CENTRUM  (HOTEL GOŁĘBIEWSKI  –  PARK WODNY TROPIKANA) – rozbudowane,
                                ekskluzywne baseny w słynnym hotelu

Korzystaj z uroków zimy !                                           
8 19.02.2022

sobota
130 zł 
+ bilety
wstępu 

 
Świadczenia
dodatkowe:
- śniadanie

- polski trunek
- europejska

uczta kulinarna

TYLKO DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN 
Gadu – gadu od śniadania do późnego obiadu 

Na trasie:
MUZEUM  HUTNICTWA   CYNKU  WALCOWNIA – największa na Śląsku, udostępniona,
                 poprzemysłowa hala , gdzie  w  oparciu  o  unikatowy  ciąg technologiczny do 
                 produkcji   blach  cynkowych  przedstawiana  jest  historia  przerobu  cynku;
                 dodatkowo katowickie muzeum posiada w swoich zbiorach znaczącą kolekcję 
                 zabytkowych motocykli Harley-Davidson i Indian 
POLSKI TRUNEK – kieliszek oryginalnego trunku dla wzbudzenia apetytu
EUROPEJSKIE JADŁO – kuchnia  z  jednego  z  państw Europy, czyli uczta dla męskich
                                        podniebień
ŚLĄSKI SPORT – coś,  co  prawdziwi  mężczyźni lubią (prawie) najbardziej, czyli ciekawe
                             wydarzenie sportowe na śląskiej ziemii

IMPREZA TYLKO DLA MĘŻCZYZN !!!



9 26.02.2022
wtorek
85 zł 

+ bilety
wstępu

NAJSTARSZA KOPALNIA SOLI W POLSCE
W programie:
BOCHNIA – KOPALNIA SOLI – uważana za najstarszy,  nieprzerwanie działający zakład 
                    przemysłowy   Europy,   czyli   kopalnia   soli   wpisana  na  Listę  UNESCO
                    zaskakująca    pomysłami,    audiowizualnymi    efektami   i   nowatorskimi
                    rozwiązaniami na podziemnej trasie   
BOCHNIA – STARE MIASTO – centrum średniowiecznego miasta z historyczną bazyliką 
                    św.   Mikołaja,   drewnianą   dzwonnicą,   dużym  rynkiem  z  kamienicami,
                    charakterystycznymi    „wózkami”    górniczymi,    pomnikiem    Kazimierza 
                    Wielkiego oraz niewielką uliczką znaną jako Zasranka 

Zobacz to razem z nami !
10 01.03.2022

wtorek
110 zł 

Świadczenia
dodatkowe:

- przewodnik
beskidzki

- tradycyjny
śledzik 

+ małe co nieco

NIECODZIENNY „ŚLEDŹ” 
NA ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU 

Na trasie:
KOŃCZYCE MAŁE  –  podcieszyńska  wieś  z  pięknym  gotycko-renesansowym  dworem
                                  obronnym oraz nietypowym sanktuarium Matki Bożej Kończyckiej
                                  w wyremontowanym, zabytkowym kościele parafialnym
OCHABY MAŁE – „Zajazd  pod  Delfinem”  słynący  od  lat  ze znakomitych dań rybnych
                            i tradycyjny śledzik z dodatkami na zakończenie karnawału

Pożegnaj karnawał razem z nami !
11 05.03.2022

sobota
130 zł

Świadczenia
dodatkowe:

- przewodnik
terenowy             

- obiad, wino,
kawa i ciasto

- oprawa
muzyczna

28 ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
Na trasie:
BIELSKO – BIAŁA  (HAŁCNÓW)  –  wzorcowo  zadbane,  diecezjalne sanktuarium Matki 
                   Bożej  Bolesnej  w  dzielnicy  Bielska – Białej. Uroczysta Msza św. w intencji 
                   wszystkich KOBIET
STARE BIELSKO – jedna  z  najcenniejszych  późnogotyckich  świątyń  Górnego  Śląska
                               z  przebogatym  wyposażeniem  wnętrza  oraz  czterema  warstwami 
                               zachwycających polichromii
RADOSNE ŚWIĘTOWANIE – stylowe   miejsce,  klasyczne  wnętrza,  wyjątkowy   klimat,
                  doborowe towarzystwo, czyli  wspólne  świętowanie  przy  zastawionym  stole
                  z oprawą  muzyczną

Osoby towarzyszące płci męskiej bardzo mile widziane !  
12 12.03.2022

sobota
85 zł 

+ bilet wstępu
na

„Misterium
Męki

Pańskiej” 

 MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W programie:
SIEPRAW – wieś   rozłożona  na  malowniczym  Pogórzu  Wielickim,  w  której  na  świat 
                   przyszła błogosławiona Aniela Salawa,  a  obecnie znajduje się sanktuarium 
                   poświęcone tej wyniesionej na ołtarze służącej 
KRAKÓW – stolica polskiej kultury i jej niepowtarzalne Stare Miasto (czas wolny)
KRAKÓW-DĘBNIKI –  udział w przejmującym przedstawieniu:

„M I S T E R I U M   M Ę K I   P A Ń S K I E J” 
w Wyższym Seminarium Salezjańskim

czyli w spotkaniu z największą tajemnicą wiary – tajemnicą naszego zbawienia
Koniecznie przeżyj to z nami w czasie Wielkiego Postu !

13 19.03.2022
sobota
110 zł 
+ bilety
wstępu          

POŻEGNANIE ZIMY NA DOLNYM ŚLĄSKU
Na trasie:
TRZEBNICA – monumentalny  zespół  opactwa  pocysterskiego (siedziba  pierwszego  na
                       ziemiach  polskich  zakonu  cysterek); poza zachwycającym i bezcennym, 
                       barokowym    wyposażeniem    wnętrza    kościół   stanowi   sanktuarium
                       św. Jadwigi Śląskiej oraz mauzoleum Piastów Śląskich
OLEŚNICA – dawna  stolica piastowskiego księstwa z licznymi zabytkami (m. in.: zamek,
                     bazylika  św. Jana Apostoła,  Kolumna  Złotych  Godów,  rynek z ratuszem
                     i kamienicami, barokowy kościół Świętej Trójcy, niepowtarzalna cerkiew)

14 26.03.2022
sobota
110 zł 
+ bilety
wstępu          

POWITANIE WIOSNY NAD NIEBIESKIMI ŹRÓDŁAMI
Na trasie:
SPAŁA – zadbana  miejscowość  wypoczynkowa usytuowana pośród lasów, której walory
              doceniają zarówno władcy państw, jak i zawodowi sportowcy  
INOWŁÓDZ – malowniczy,  romański   kościół   św.   Idziego   z   XI   wieku   oraz   ruiny
                      średniowiecznego zamku w urokliwej miejscowości położonej nad Pilicą 
NIEBIESKIE ŹRÓDŁA – unikatowy  rezerwat  przyrody,  chroniący  wywierzyska i źródła
                                      krasowe w jurajskich wapieniach
SKANSEN  RZEKI  PILICY – oryginalne  muzeum  plenerowe  usytuowane na obrzeżach
                                              Tomaszowa Mazowieckiego

23.04.2022
sobota

godzina 9.30
za

zaproszeniami

Cztery Pory Roku – ZIMA 2022
„Przeżyjmy to jeszcze raz”

Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez 
pierwszego kwartału roku 2022 

z losowaniem atrakcyjnych wycieczek



UCZESTNIKÓW NASZYCH WYJAZDÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

Ceny powyższych wyjazdów zawierają:
- przejazd autokarem
- opłaty drogowe oraz parkingowe
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota
- ubezpieczenie NNW                                                   
- podatek VAT (23 %)
- świadczenia dodatkowe wyszczególnione w programie imprezy

CENY  WYJAZDÓW  NIE  ZAWIERAJĄ  BILETÓW  WSTĘPU
DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW

W kolejnym kwartale szczególnie polecamy:

WIELKI FINAŁ ROKU 2021 I ROZPOCZĘCIE SEZONU TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWEGO
ROKU 2022 (23.04) – trzy   wielkie   wydarzenia   jednego   dnia,   czyli  taki  dzień  zdarza  się  tylko
                                   raz w … roku;  spotkaj  się,  świętuj  i wyjedź razem z nami by poznać Czeladź
                                   –  niedoceniane,   najstarsze   miasto   Zagłębia   Dąbrowskiego   zaskakujące 
                                   licznymi zabytkami i fascynującą historią
ŚWIĘTA  WIELKANOCNE  Z  WIOSNA  W SERCU NA PODHALU (16 – 19.04) – radosny, prawdziwie
                                    rodzinny  i  ujmujący  czas  świąt  na  bajecznie  pięknym  Podhalu w pięknie
                                    położonym  i  oferującym wspaniałe widoki, znakomitą kuchnię oraz góralską
                                    atmosferę ośrodku prowadzonym przez serdecznych gospodarzy
LICHEŃ (01 – 04.05) – 28  majowa  pielgrzymka Rodziny BP ATUT do „Częstochowy Północy”. Święte 
                                    miejsca   w   niezwykłym,  radosnym  i  świątecznym  czasie  oraz  zwiedzanie
                                    charakterystycznych   i   niebanalnych   miejscowości   Wielkopolski;  noclegi
                                    w  komfortowym  Domu  Pielgrzyma  ARKA  w centrum słynnego licheńskiego
                                    sanktuarium
WIOSNA W BESKIDZIE  SĄDECKIM (08 – 10.05) – po miesiącach chłodu i zimna wybierz się z nami
                                    do    zielonej   krainy   malowniczych   beskidzkich   wzgórz,   przyrodniczych
                                    ciekawostek,   historycznych   miast,  wspaniałych  uzdrowisk,  łemkowskich
                                    wiosek   oraz   świata   nietuzinkowych  osobistości,  urokliwych,  zadbanych 
                                    ogrodów, bezcennych drewnianych budowli i ekologicznej a przede wszystkim
                                    smacznej kuchni; noclegi w samym centrum miasta w odległości 100 metrów 
                                    od niepowtarzalnego krynickiego deptaka 

Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Jutro może być za późno!

UWAGA !
Pkt. 4    Uczestnik  zobowiązany  jest  do  wpłaty  wpisowego  w  wysokości 10 zł za imprezę turystyczną
             w  ciągu  7  dni  od  daty  zapisu.  Brak  wpłaty  w  w/w  terminie skutkuje wykreśleniem z listy
             uczestników wyjazdu. Wpisowe przepada w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
Pkt. 6    Uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej wpłaty za  wyjazd  jednodniowy  w  terminie  14  dni  przed
              wyjazdem, a za wyjazd dłuższy niż  jednodniowy w terminie 30 dni  przed  wyjazdem. Brak dokonania 
              wpłaty  w  pełnej wysokości  w  w/w  terminach  upoważnia   BP „ATUT” s.c.  do  rozwiązania  umowy
              i potrącenia wpisowego oraz zaliczki.

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. 32 2 480 180

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


