
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2022 
Nr

imp.
Termin i cena

imprezy
Program imprezy

55 05 – 06.11.
2022
2 dni
395 zł

PIECZENIE PROSIAKA 
NA BESKIDZKIM POGÓRZU 

W programie: 
PORĘBA WIELKA – wieś na północnym krańcu Pogórza Śląskiego z jedną  z  najstarszych
                                świątyń regionu – drewnianym kościołem św. Bartłomieja z pierwszej 
                                połowy XVI wieku
ANDRYCHÓW – miasto  atrakcyjnie  położone  na  granicy  Pogórza  Śląskiego  i  Beskidu 
                         Małego, które słynie  z  ciekawej starówki, pałacu Bobrowskich z parkiem 
                         miejskim i stawem oraz kościoła św. Macieja Apostoła
PIECZENIE PROSIAKA – spotkanie towarzyskie  z  dwoma pieczonymi prosiakami  w  roli
                                        głównej, w doborowym gronie, w wesołym humorze,  przy dobrej
                                        muzyce i zabawie
BIELSKO – dawna stolica państwa stanowego,  miasto  nazywane przez historyków sztuki
                  „Małym Wiedniem” z niezwykle ciekawymi zabytkami oraz charakterystycznym
                  rynkiem

56 11 – 13.11.
2022
3 dni
645 zł

 SZLAKIEM SKARBÓW WIELKOPOLSKI W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 Poznań (udział w uroczystych obchodach dnia św. Marcina 

– Stary Browar – Zamek Cesarski – Stare Miasto – Ostrów Tumski)
– Rydzyna (barokowy pałac i oryginalne założenie urbanistyczne) 

– Leszno (miasto wielu wyznań) 
 Spójrz w szczegółowy program !

19.11.2022
sobota

godzina 09.30
za zaproszeniami

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

Uroczyste spotkanie z uczestnikami  (50 laureatów) imprez trzeciego kwartału roku 2022
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek 

19.11.2022
sobota
godzina
12.00

MSZA ŚWIĘTA 
z okazji zakończenia 

SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

57 19.11.2022
sobota 
godzina
13.00 
50 zł

+ bilety
wstępu 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
SEZONU TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWEGO 

W programie:
GISZOWIEC – zabytkowe,   patronackie   osiedle  katowickie,  które  miało  odzwierciedlać
                      ideę  miasta-ogrodu,  łączące  obecnie  tradycję  z  nowoczesnością
NIKISZOWIEC – najciekawsze osiedle robotnicze Katowic, a zarazem jedna z największych
                          atrakcji  architektonicznych  miasta,  słynące   z   niebanalnej  zabudowy
                          i przemyślanych rozwiązań, które cieszą oko

58 27.11.2022
niedziela      
 175 zł
(UWAGA ! 
zmiana

terminu)

TANECZNE ANDRZEJKI W BESKIDZIE ŚLĄSKIM 
Na trasie: 
CIESZYN – historyczne, pełne uroku i bezcennych zabytków miasto na Śląsku,  w  którym
                  podziwiać  można  m. in.  romańską  rotundę  z  XI wieku,  Wieżę  Piastowską,
                  rynek z barokowym ratuszem i ciekawymi kamieniczkami czy kościół farny
BRENNA – muzyczno-taneczna   (pięciogodzinna)   impreza   andrzejkowa   pełna   zabaw,
                  śmiechu  i  wróżb na przyszłość w niebanalnym miejscu,  czyli w klimatycznej,
                  góralskiej „Starej Karczmie”

59 01.12.2022
czwartek 

75 zł
+ bilety
wstępu          

KRAKÓW ŚLADAMI ARCHITEKTURY I POSTACI Z SZOPEK KRAKOWSKICH 
– wystawa szopek krakowskich, przedświąteczny jarmark, spacer ulicami Starego Miasta

oraz wizyta na historycznej Skałce, czyli w miejscu wyjątkowych wydarzeń, 
które znane jest m.in. z pięknego barokowego kościoła, 

Krypty Zasłużonych, sadzawki św. Stanisława  Biskupa – patrona Polski 
oraz Ołtarza Trzech Tysiącleci

60 03 – 04.12.
2022
2 dni
450 zł

STOLICE NIEMIECKICH KRAIN 
Drezno (urzekająca stolica Saksonii pełna nietuzinkowych zabytków w adwentowy czas) 

– Budziszyn (miasto z długą historią, wyjątkową zabudową, będące stolicą Górnych Łużyc)
– Görlitz (miasto graniczne szczycące się posiadaniem około 3500 zabytków)

Spójrz w szczegółowy program !



61 10.12.2022
sobota 
99 zł

+ bilety
wstępu          

OŁOMUNIEC 
– ŚREDNIOWIECZNA STOLICA MORAW W PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS 

W programie: 
GÓRNY RYNEK – główny  plac  miasta  z  wpisaną  na  Listę   UNESCO   Kolumną  Trójcy
                            Przenajświętszej    oraz    ratuszem    z    charakterystycznym   zegarem 
                            astronomicznym
DOLNY RYNEK – urokliwy  plac  z potężną Kolumną Maryjną, ładnymi kamienicami oraz 
                            ciekawymi fontannami odwołującymi się do czasów antycznych  
STARE MIASTO – spacer po pięknym, rozległym ołomunieckim Starym Mieście, które jest
                             drugim,    po   centrum   Pragi,   największym   zespołem   zabytkowym
                             w  Republice  Czeskiej
JARMARK  ADWENTOWY – moc   atrakcji    oraz    niezwykła   atmosfera   na   jarmarku 
                                             przedświątecznym

62 17.12.2022
sobota      
 99 zł
+ bilety
wstępu          

ZASKAKUJĄCA ŁÓDŹ W NIECODZIENNY CZAS
W programie: 
ORIENTARIUM – nowoczesny   kompleks   prezentujący  faunę  i  florę   Azji  Południowo
                            -Wschodniej, podzielony na 4 części, wśród których dużą popularnością
                            cieszy  się  oryginalna słoniarnia  czy  strefa  oceaniczna  z  23 metrowej
                            długości tunelem
PLAC WOLNOŚCI – centralny  plac  miasta  na  planie ośmioboku, dawniej zwany Nowym
                               Rynkiem,  od  którego  „wszystko”   się   zaczęło;   obecnie   w   trakcie
                               procesu  rewitalizacji
ULICA PIOTRKOWSKA – reprezentacyjna ulica Łodzi, słynna dzięki imponującej długości,
                                        okazałej zabudowie  w  postaci zabytkowych kamienic i pałaców
                                        bogatych fabrykantów oraz Alei  Gwiazd  Łódzkiej  Drogi  Sławy,
                                        a wszystko to w przedświąteczny czas

07.01.2023
sobota

godzina 09.30
za zaproszeniami 

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

Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez czwartego 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
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP
- ubezpieczenie NNW                                                   
- podatek VAT (23 %)
- świadczenia dodatkowe wyszczególnione w programie imprezy

CENY WYJAZDÓW NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW

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 

Przypominamy, a zarazem serdecznie zachęcamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.atut.turystyka.pl,

na której informujemy Państwa o naszych nowych ofertach,
zmianach zachodzących w programach

czy aktualnych sprawach dotyczących naszej działalności.
Bądźcie z nami na bieżąco !!!


