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KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC 2020   
 

 

Nr 
imp. 

Termin i cena 
imprezy 

Program imprezy 

15 05.04.2020 
niedziela 

70 zł  
  

NIEDZIELA PALMOWA W IMBRAMOWICACH  
Na trasie: 
IMBRAMOWICE – uroczystości Niedzieli Palmowej w zagubionej pośród wapiennych skałek, pól i łąk  
                             wsi  z  niezwykle  bogato  wyposażonym  kościołem  mieszczącym  się  na terenie  
                             przywracanego   do  dawnej  świetności  unikalnego  zespołu  klasztornego  sióstr  
                             klauzurowych  –  norbertanek,  którego  początki sięgają XIII wieku; uczestnictwo  
                             w odpuście i Mszy św. 
PRANDOCIN – bezcenny  romański   kościół  z  XII  wieku  z  zachowanymi,  oryginalnymi  detalami  
                        architektonicznymi 
MIECHÓW – małopolskie  miasto  z  ongiś  najważniejszym  sanktuarium  Bożego Grobu w Europie,   
                     a  obecnie  pieczołowicie  odrestaurowaną  bazyliką  kryjącą w swym wnętrzu mnóstwo  
                     ciekawostek 

16 11 – 14.04. 
2020 
4 dni 
695 zł 

 
 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE  
Z WIOSNĄ W SERCU NA PODHALU 

Na trasie: 
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. 
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 
SZAFLARY – miejscowość    słynąca   aż   z   dwóch   kompleksów   basenów    termalnych:   „TERM  
                     PODHALAŃSKICH”  oraz  otwartego  w  2015 roku „GORĄCEGO POTOKU” 
KRZEPTÓWKI – sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  wybudowane  jako  votum za ocalenie życia  
                          papieża Jana Pawła II  
ZAKOPANE – stolica  Tatr.  Najwyżej  położone  miasto  w  Polsce  o  niezwykłym uroku  i  bogactwie  
                      góralskiej kultury i sztuki 

Spójrz w szczegółowy program ! 
18.04.2020 

sobota 
godzina 
09.30 

 

za 
zaproszeniami  

Cztery Pory Roku – ZIMA 2020  
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 

Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez pierwszego kwartału roku 2020  
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek  

oraz  
XVIII WIELKI FINAŁ KONKURSU „4 PORY ROKU” 2019  

i ogłoszenie wyników Konkursu na PODRÓŻNIKA ROKU 2019                                                             
(dla zwycięzców atrakcyjne nagrody)  

 

18.04.2020 
sobota  
godzina 
12.00 

 

MSZA ŚWIĘTA  
z okazji rozpoczęcia  

SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO 
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła  

w Rudzie Śląskiej – Orzegowie 
17 18.04.2020 

sobota 
40 zł 

+ bilety wstępu          

godzina 
13.00 

 
Świadczenia 
dodatkowe: 
- przewodnik 

miejski 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 
SEZONU TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWEGO  

ROKU 2020 
CZELADŹ – niedoceniane, najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego 

W programie:  
- historyczne centrum, które zachowało średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem                                

i kościołem farnym oraz współczesnym pomnikiem „czarownicy” 
- zaskakujące budynki z czasów świetności kopalni Saturn (m. in.: Pałac Saturna – były gmach 

Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego, Pałac Pod Filarami – dawna willa naczelnego 
dyrektora kopalni Saturn) 

- Galeria Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, czyli przykład wysokiej klasy architektury 
użyteczności publicznej z zachowanymi we wnętrzu w doskonałym stanie,                                           

oryginalnymi maszynami i urządzeniami byłej elektrowni, który otrzymał nowe życie  
18 24 – 26.04. 

2020 
3 dni 
395 zł  

 

Impreza 
promocyjna !!! 

ORŁY NA SUDECKICH POGÓRZACH   
NIE TYLKO DLA ORŁÓW   

czyli NIE TYLKO DLA LAUREATÓW  
KONKURSU „CZTERY PORY ROKU” LATO I JESIEŃ 2019 

Legnickie Pole – Legnica – Podgórzyn  
– Lubomierz – Świeradów-Zdrój – Cieplice 

Spójrz w szczegółowy program !  



19 01 – 04.05. 
2020 
4 dni 
325 zł 

 

Cena z roku 
2015 !!! 

26 MAJOWA PIELGRZYMKA RODZINY BIURA PODRÓŻY 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)                                  
– Kawnice (sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia) – Kazimierz Biskupi (dawne miasto z pięknymi               

i cennymi zabytkami sakralnymi) – Kalisz (najstarsze miasto Polski  
z najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa na świecie) 

Spójrz w szczegółowy program ! 
20 06 – 13.05. 

2020 
„8” dni 
1850 zł 

 

SERBIA – BAŁKANY W KAŻDYM CALU  
Nowy Sad (niezwykła stolica Wojwodiny) – Petrovaradin (potężna twierdza nad Dunajem)                                                  

– Sremskie Karłowice (urzekające miasto świątyń) – Belgrad (stolica Serbii)                                                  
– Manasija (zachwycający ufortyfikowany monaster) – Vrnjacka Banja (uzdrowisko)                               

– Żica (malowniczy monaster) – Zlatibor („serbskie Zakopane” znane jako Kraljeve Vode)                       
– Mokra Gora (Szargańska Ósemka, czyli niezwykła linia kolejowa oraz Drewniane Miasto)                   

– Sombor (dawna siedziba Szwabów Dunajskich)  
 Spójrz w szczegółowy program ! 

21  16.05.2020 
sobota 
70 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  oraz  rododendrony;   wizyta  na  malowniczo  usytuowanym  
                  cmentarzu rodu Tiele – Wincklerów  
GŁOGÓWEK – jedno  z najciekawszych miast południowej Polski z licznymi zabytkami (m. in.: rynek  
                       z   ładnym   ratuszem,  potężny  zamek,  pozostałości  obwarowań  miejskich,  piękny  
                       kościół  parafialny,  replika  Grobu  Pańskiego  oraz  wiekowy,  franciszkański  zespół  
                       klasztorny ze starannie odrestaurowanym Domkiem Loretańskim) 

22 17 – 23.05. 
2020 
7 dni 

1135 zł 
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Brodnica – Kwidzyn – Sztum – Orneta – Krosno – Buczyniec – Olsztyn                                                   
– Dobre Miasto – Szlak Szeląga (rejs) – Stare Jabłonki – Ostróda – Chełmża 

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. 

Spójrz w szczegółowy program ! 
23 24 – 30.05. 

2020 
7 dni 

1135 zł 
 

WARMIA I MAZURY – CUD NATURY  
ZUPEŁNIE NOWY PROGRAM 

Przezmark – Brodnica – Kwidzyn – Sztum – Orneta – Krosno – Buczyniec – Olsztyn                                                   
– Dobre Miasto – Szlak Szeląga (rejs) – Stare Jabłonki – Ostróda – Chełmża 

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. 

Spójrz w szczegółowy program ! 
24 02 – 13.06. 

2020 
12 dni 
1650 zł 

DARŁÓWKO 
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM Z NOWYM PROGRAMEM  

Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy)                                                                                                       
– Słupsk – Stary Jarosław – Cisowo – Krzemienica – Swołowo  
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.    

 Spójrz w szczegółowy program ! 
25 06 – 17.06. 

2020 
12 dni 
1550 zł 

 

WŁADYSŁAWOWO 
WYJĄTKOWE KĄPIELISKO MORSKIE U NASADY PÓŁWYSPU HELSKIEGO                                                          

Z DZIESIĄTKAMI ATRAKCJI I PROPOZYCJAMI WYCIECZEK                                                                    
DO NAJCIEKAWSZYCH MIEJSCOWOŚCI PÓŁNOCNYCH KASZUB 

Władysławowo – Chłapowo – Swarzewo – Puck – Rzucewo  
– Rozewie – Jastrzębia Góra – Jastarnia – 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.   

   Spójrz w szczegółowy program !  
26 20 – 24.06. 

2020 
„5” dni 
1550 zł 

 

 

ALPEJSKIM SZLAKIEM DO SERCA TYROLU   
Rattenberg (historyczne i urokliwe, najmniejsze miasto Austrii)  

– Hohalpenstrasse (alpejska droga z widokami zapierającymi dech w piersiach)                                                
– Kufstein (potężna twierdza) – Tratzberg (renesansowy zamek) – Achensee (alpejskie jezioro)                        

– Pertisau (miejscowość wypoczynkowa) – Nordkette (alpejskie szczyty nad Innsbruckiem)                            
– Innsbruck (stolica Tyrolu)   

 Spójrz w szczegółowy program ! 



27 27.06.2020 
sobota 
102 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 będąca  
                                     rewelacyjnym punktem widokowym na miasto Sandomierz, Góry Pieprzowe,  
                                     Kotlinę Sandomierską i Nizinę Nadwiślańską   
REJS PO WIŚLE – podróż po królowej polskich rzek z fenomenalnymi widokami na Sandomierz  

Poznaj jedno z najpiękniejszych miast Polski !   
28 30.06.2020 

wtorek 
85 zł  

+ bilety wstępu          

CZECHY – MORAWSKIE PEREŁKI  
Na trasie: 
HELFSZTYN – malownicze  ruiny  usytuowanego  na  wysokim  wzniesieniu i górującego nad Bramą  
                        Morawską,    stopniowo   rekonstruowanego,   majestatycznego   gotyckiego   zamku,  
                        uważanego za jedno z największych założeń zamkowych na terenie Czech 
LIPNIK NAD BECZWĄ – historyczne  i  specyficzne  miasto pełne zabytków (m. in.: nietypowy rynek  
                                      z  oryginalnymi  budowlami, gotycki kościół farny, renesansowa dzwonnica,  
                                      pozostałości  obwarowań  miejskich,  dawna  synagoga,  dwa  kirkuty  oraz  
                                      odrestaurowany zespół pałacowo – parkowy) 

 01.08.2020 
sobota 

godzina 9.30 
za zaproszeniami 

Cztery Pory Roku – WIOSNA 2020 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 

Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez drugiego kwartału roku 2020  
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: 
 

WCZASY W SUDETACH (02 – 08.07) – super-atrakcyjne letnie, wakacyjne wczasy w Sudetach, w czasie 
których w ciągu tygodnia odwiedzimy najważniejsze miejsca i zabytki znajdujące się na terenie dwóch krajów 
(Polski i Czech) oraz 7 fascynujących i różnorodnych krain geograficznych (Równina Jaworska, Kotlina 
Kamiennogórska, Pogórze Kaczawskie, Góry Kamienne, Góry Stołowe, Rudawy Janowickie, Karkonosze) 
SŁOWACKA KRAINA ZŁOTA (05 – 07.09) – wspaniała podróż do kraju naszych południowych sąsiadów,                   
w trakcie której poznamy historię słowackiego wydobycia złota, najciekawsze zabytki architektury i techniki              
z nim związane oraz skorzystamy z uroków jednego z najstarszych kurortów Słowacji dysponującego wodami 
termalnymi 
W STRONĘ POLESIA (17 – 20.09) – niepowtarzalna wyprawa na tereny województwa lubelskiego słynnego                
z wielokulturowości narodowej i religijnej, bogactwa zabytków architektury łączącej Wschód z Zachodem                  
oraz obszarów bezcennych przyrodniczo 

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  wyżej wymienionych terminach upoważnia BP „ATUT” 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/fax  (32)  2 – 480 – 180 

 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327  
 

Przypominamy, iż w dniach od 03.04 do 14.04.2020 i od 05.06 do 14.06.2020,  
BIURO PODRÓŻY ATUT będzie nieczynne (przerwy świąteczne)  


