
Biuro Podróży i Turystyki „ATUT”                                           Rok założenia 1994 

41 – 703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01                                                Zezwolenie nr 243 
tel/fax  (32)  2 – 480 – 180                                              na organizację imprez turystycznych 
e-mail: bpatut@wp.pl                                               Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA 
www.atut.turystyka.pl 
 

KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC 2019   
 

Nr 
imp. 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

15 06 – 14.04. 
2019 
9 dni  

 3575 zł                   
+ 180 euro 

WIOSENNY REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM 
Mediolan – Savona – WŁOCHY (Neapol – Pompeje) – SYCYLIA (Catania – Taormina)  

– MALTA (La Valetta) – HISZPANIA (Barcelona) – FRANCJA (Marsylia) – Savona 
Po raz pierwszy w historii biura !  
Spójrz w szczegółowy program !  

16 14.04.2019 
niedziela 

75 zł  
 

NIEDZIELA PALMOWA W LIPNICY MUROWANEJ 
Na trasie: 
LIPNICA MUROWANA – urokliwa,  niewielka  miejscowość  z  drewnianym  kościołem św. Leonarda  
               z  XV  wieku  wpisanym  na  Listę  UNESCO i zabytkowym rynkiem, znana dzięki wielkim  
               ludziom  –  lipnickim   świętym   i   błogosławionym  oraz  najpopularniejszemu  w  Polsce 
                                               „KONKURSOWI PALM WIELKANOCNYCH”  
KAMIENIE  BRODZIŃSKIEGO – malowniczy  pomnik  przyrody  w postaci grupy 9 skał w kształcie  
                                                   baszt,    grzybów,    ambon   i   skalnych   występów,   poświęcony   
                                                   związanemu z okolicą polskiemu poecie epoki sentymentalizmu  

17 20 – 23.04. 
2019 
4 dni 
655 zł 

 
 
 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE  
Z WIOSNĄ W SERCU NA PODHALU 

Na trasie: 
BAŃSKA WYŻNA – radosne świętowanie  w  niepowtarzalnej scenerii najwyższych gór Polski – Tatr, 
Dom wypoczynkowy              wśród przyjaciół  i  bogato zastawionego stołu  w  rodzinnej atmosferze,  
     „U Staszla”                     pełnej ciepła i niespodzianek 
WADOWICE – miasto,  na  którego  terenie  wzniesiono  kościół   św.  Piotra  Apostoła,  jako wotum  
                      wdzięczności za wybór i ocalenie z zamachu Ojca Świętego Jana Pawła II 
PIĄTKOWA – wzgórze z drewnianym kościołem Świętego Krzyża z 1757 r. 
LUDŹMIERZ – najstarsza parafia na Podhalu, w której króluje „Gaździna Podhala” 
SZAFLARY – miejscowość   słynąca   aż   z   dwóch   kompleksów   basenów   termalnych:   „TERM  
                     PODHALAŃSKICH”  oraz  otwartego  w  2015 roku „GORĄCEGO POTOKU” 
KRZEPTÓWKI – sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
ZAKOPANE – stolica  Tatr.  Najwyżej  położone miasto  w  Polsce  o  niezwykłym uroku  i  bogactwie  
                      góralskiej kultury i sztuki 

Spójrz w szczegółowy program ! 
 

27.04.2019 
sobota 
godzina 
09.30 

 

za 
zaproszeniami 

Cztery Pory Roku – ZIMA 2019 „Przeżyjmy to jeszcze raz” 
Uroczyste spotkanie z uczestnikami  

co najmniej trzech imprez pierwszego kwartału roku 2019  
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek  

oraz  
XVII WIELKI FINAŁ KONKURSU „4 PORY ROKU” 2018  

i ogłoszenie wyników Konkursu na PODRÓŻNIKA ROKU 2018                                                             
(dla zwycięzców atrakcyjne nagrody)  

 

  
27.04.2019 

sobota 
godzina 
12.00 

MSZA ŚWIĘTA  
z okazji rozpoczęcia  

SEZONU  
TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO 

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

18 27.04.2019 
sobota 
50 zł 

+ bilety wstępu          

godzina 
13.00 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 
SEZONU TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWEGO  

ROKU 2019 
Będzin – najciekawsze, historyczne miasto Zagłębia Dąbrowskiego 

W programie m. in.: zamek, będzińskie podziemia, kirkut 
Spójrz w szczegółowy program ! 

19 30.04                  
– 

03.05.2019 
4 dni 
325 zł          

JUBILEUSZOWA XV PIELGRZYMKA FUNDATORÓW BAZYLIKI                                                                       
RODZINY BIURA PODRÓŻY I TURYSTYKI „ATUT”  

DO LICHENIA 
Grąblin (miejsce objawień Matki Bożej Licheńskiej z nowym klasztorem                                                

Sióstr Anuncjatek i kościołem MB Dziesięciu Cnót Ewangelicznych) 
– Licheń („Częstochowa Północy”, czyli sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski                                

z monumentalną bazyliką, kościołami, kaplicami i pomnikami oraz przepięknymi ogrodami)                                  
– Strzelno (ponorbertański  zespół  klasztorny będący jednym z najważniejszych zabytków  
romańskich w Polsce) – Inowrocław (uzdrowisko ze wspaniałymi tężniami wytwarzającymi 

specyficzny, zdrowotny mikroklimat) – Kalisz (najstarsze miasto Polski  
z najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa na świecie) 

Spójrz w szczegółowy program ! 



20  05 – 13.05. 
2019 

„9” dni 
1695 zł  

 

RUMUNIA – Z WIZYTĄ U DRAKULI, czyli BAJECZNIE PIĘKNA TRANSYLWANIA 
Hunedoara (zamek Hunyadich) – Harman (kościół warowny)  

– Prejmer (kościół warowny) – Braszów (zaskakujący, „rumuński Kraków”)  
– Rasnov (potężny zamek chłopski) – Bran (zamek łączony z Drakulą)  

– Sinaia (pałace królewskie) – Sibiu (zabytkowe miasto)                                                          
– Biertan (unikatowy kościół warowny) – Sighisoara (perła Rumunii)                                                                            

– Alba Iulia (niezwykłe miasto w twierdzy) – Kluż (największe miasto Siedmiogrodu) 
Spójrz w szczegółowy program ! 

21 11.05.2019 
sobota 
85 zł  

+ bilety wstępu          
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski             

WROCŁAW 
W programie: 
OGRÓD JAPOŃSKI – zachwycający przykład sztuki ogrodnictwa Dalekiego Wschodu 
NADODRZE I WROCŁAWSKIE WYSPY – wyjątkowe i urokliwe tereny rekreacyjne Wrocławia pełne  
                                                                małych atrakcji i niespodzianek 
STARE MIASTO – jedna   z   najpiękniejszych  i  najciekawszych  starówek  w  Polsce  z  potężnym   
                             rynkiem oraz fenomenalnym budynkiem ratusza miejskiego 
PANORAMA RACŁAWICKA – gigantyczne malowidło batalistyczne z drugiej połowy XIX wieku  

22 18.05.2019 
sobota 
75 zł  

+ bilety wstępu 

CZECHY – ZAMKI MORAW  
W programie: 
HUKVALDY – wieś  w  kraju  morawsko-śląskim słynąca z największych na Morawach ruin zamku,  
                      który historią sięga XIII wieku, zachwyca swoją wielkością oraz położeniem 
STARY JICIN – charakterystycznie    usytuowane    na    wysokim    wzgórzu    ponad   wsią   ruiny  
                         średniowiecznego  zamku,  który  strzegł  Szlaku  Bursztynowego,  a obecnie cieszy  
                         turystów pięknymi widokami na Beskidy i Jesioniki 
NOVY JICIN – miasto  z  malowniczą starówką,  na którą składają się m.in.: rynek z podcieniowymi  
                       kamieniczkami, pokaźny ratusz, słup morowy, urocze uliczki oraz zamek Żerotinów,  
                       w którym mieści się muzeum poświęcone kapeluszom 

23 19 – 25.05. 
2019 
7 dni 

1095 zł  
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Grudziądz – Malbork – Święty Gaj – Pelplin – Gniew  
– Kanał Ostródzko-Elbląski (rejs) /nowa trasa/  
– Ostróda (rejs) – Olsztynek – Pasłęk – Chełmno 

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO – SZKOLENIOWY „OSTOJA”   
położony w obrębie Iławskiego Parku Krajobrazowego  

nad malowniczym jeziorem Motława Wielka.  
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV oraz WiFi. 

24 25.05.2019 
sobota 
65 zł  

+ bilety wstępu         

PACHNĄCY AZALIAMI ŚLĄSK OPOLSKI  
Na trasie: 
MOSZNA – niezwykły  pałac  z  99  wieżami  i  wieżyczkami,  nazywany  zamkiem Disneya lub snem  
                  szalonego  artysty,  otoczony  rozległym  parkiem,  w  którym  wiosną kwitną urzekające  
                  barwą i zapachem azalie i rododendrony 
ROGÓW  OPOLSKI – ładnie  położony  nad starorzeczem Odry, należący do Wojewódzkiej Biblioteki  
                                  Publicznej  w  Opolu,   starannie  odrestaurowany  zespół  zamkowo-parkowy              
                                  z XVI-XVII wieku z mauzoleum Haugwitzów 

25  26.05                   
– 

01.06.2019 
7 dni 

1095 zł  
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Grudziądz – Malbork – Święty Gaj – Pelplin – Gniew  
– Kanał Ostródzko-Elbląski (rejs) /nowa trasa/  
– Ostróda (rejs) – Olsztynek – Pasłęk – Chełmno 

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO – SZKOLENIOWY „OSTOJA”   
położony w obrębie Iławskiego Parku Krajobrazowego  

nad malowniczym jeziorem Motława Wielka. 
Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV oraz WiFi. 

26 02 – 13.06. 
2019 

12 dni 
1575 zł  

  

DARŁÓWKO 
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM Z NOWYM PROGRAMEM  

Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy) – Koszalin                                              
– Krąg – Warcino – Duninowo – Ustka   

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIANOLA”  
położony w spokojnej części Darłówka Zachodniego, 100 m od plaży,  

250 m od centrum kąpieliska na zadrzewionym i ogrodzonym terenie o powierzchni 1,5 hektara.  
Apartamenty (2 pokoje z łazienką).                                       

Na wyposażeniu: TV, lodówka, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy. 
27 08.06.2019 

sobota 
85 zł  

+ bilety wstępu 
 

Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
miejski              

ŁÓDŹ  
W programie: 
PARK OCALAŁYCH – ciekawie  zaaranżowany  park,  upamiętniający  osoby,  które  przeszły  przez  
                                   istniejące w czasie II wojny światowej „Ghetto Litzmannstadt” 
STACJA RADEGAST – Muzeum Tradycji Niepodległościowych – miejsce pamięci znajdujące się przy  
                                    stacji kolejowej, która  w  czasie  II  wojny  światowej  pełniła funkcję „placu  
                                    przeładunkowego” dla Żydów  
ULICA PIOTRKOWSKA – fascynująca, reprezentacyjna  ulica  miasta  słynna   dzięki   imponującej   
                                        długości, okazałej zabudowie w postaci zabytkowych kamienic  i  pałaców  
                                        bogatych fabrykantów oraz Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy 
MANUFAKTURA – największe    centrum    handlowo-usługowo-rozrywkowe    w    kraju  powstałe     
                              na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego  

„Ziemia Obiecana” – sprawdź jak wygląda dziś ! 



28 09 – 19.06. 
2019 

11 dni 
1575 zł  

 

ŁEBA 
FANTASTYCZNE WCZASY NAD BAŁTYKIEM  

Z CIEKAWYM PROGRAMEM I PEŁNYM WYŻYWIENIEM 
Łeba – Rąbka – Słowiński Park Narodowy (ruchome wydmy) – Lębork – Nowęcin – Stilo   

Zakwaterowanie: OŚRODEK WCZASOWY „CHEMAR 2”  
położony w spokojnej części Łeby, 300 m od plaży i 500 m od Jeziora Sarbsko.  

Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.                       
Na wyposażeniu: TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy.  

UWAGA: 3 posiłki dziennie ! 
29 14 – 26.06. 

2019 
13 dni 
1495 zł  

 

WŁADYSŁAWOWO 
WYJĄTKOWE KĄPIELISKO MORSKIE U NASADY PÓŁWYSPU HELSKIEGO  

Z DZIESIĄTKAMI ATRAKCJI I PROPOZYCJAMI WYCIECZEK  
DO NAJCIEKAWSZYCH MIEJSCOWOŚCI PÓŁNOCNYCH KASZUB 

Władysławowo – Chłapowo – Swarzewo – Puck  
– Mechowo – Lasy Piaśnickie – Wejherowo – Jurata – Hel – Gdańsk 

Zakwaterowanie: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN”  
położony w sercu kąpieliska około 300 m od szerokiej plaży.  

Pokoje 2 i 3-osobowe oraz 2-osobowe typu studio z łazienkami.                    
Na wyposażeniu: TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy. 

30 29.06.2019 
sobota 
99 zł  

+ bilety wstępu 

 
Świadczenia 
dodatkowe: 

- przewodnik 
terenowy              

SZLAKIEM OJCA MATEUSZA PO SANDOMIERZU  
W programie: 
KATEDRA – gotycka    świątynia    przebudowana    w   duchu   baroku   z   niesamowicie  bogatym                  
                    i cennym wyposażeniem wnętrza oraz z widokiem na odrestaurowany zamek  
DOM DŁUGOSZA – jeden z najciekawszych przykładów architektury gotyckiej w Sandomierzu 
RYNEK – zachwycający renesansowy ratusz oraz zabytkowe kamienice z XVI – XIX wieku 
BRAMA OPATOWSKA – znakomicie zachowana pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich   
REJS PO WIŚLE – podróż po królowej polskich rzek z fenomenalnymi widokami na Sandomierz  

Poznaj jedno z najpiękniejszych miast Polski ! 
 17.08.2019 

sobota 
godzina 10.00 
za zaproszeniami 

Cztery Pory Roku – WIOSNA 2019 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 

Uroczyste spotkanie z uczestnikami co najmniej trzech imprez 
drugiego kwartału roku 2019 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: 
 

PODHALE (01 – 08.07) – wspaniałe  widoki,  interesujące  miejsca,  niepowtarzalna kultura,  domowa kuchnia  
                  i bogactwo  możliwości  spędzania  czasu  w  pełnych piękna górach – Pieninach, Gorcach i Tatrach 
UKRAINA (19 – 25.07) – fascynująca podróż polskimi śladami, pełna nietuzinkowych miejsc,  które zapisały się  
                  na kartach historii, literatury oraz w świadomości Polaków 
PIECZENIE PROSIAKA I WIELKIE ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI 25 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI                 
BIURA PODRÓŻY I TURYSTYKI „ATUT” (14 – 16.09) – okazja do poznania ciekawych zabytków, skorzystania  
                                                                  z kąpieli w ciepłych wodach, dziękczynnej modlitwy za minione lata  
                                                                  oraz świętowania jubileuszu z pieczonym prosiakiem w roli głównej 
 

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

 

UWAGA ! 
 

Pkt. 3    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  teminie  skutkuje wykreśleniem z listy   
             uczestników wyjazdu. Wpisowe przepada w przypadku rezygnacji z wyjazdu. 
Pkt. 5    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   wyżej   wymienionych   terminach   upoważnia  
             BPiT „ATUT” do rozwiązania umowy i potrącenia wpisowego oraz zaliczki. 
 

 

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 


