
 

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

23.04.2022 
sobota 

godz. 9.30

Cztery Pory Roku – ZIMA 2022 – „Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) 

imprez pierwszego kwartału roku 2022 
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek

XIX WIELKI FINAŁ KONKURSU „4 PORY ROKU” 2021
i ogłoszenie wyników 

KONKURSU na PODRÓŻNIKA ROKU 2021                       
(dla zwycięzców atrakcyjne nagrody)

za
zaproszeniami

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników naszych wycieczek, pielgrzymek i imprez, 

laureatów konkursów 4 PORY ROKU z lat 2001-2022, 
naszych przyjaciół i sympatyków, całą Rodzinę Biura Podróży „ATUT”

na Mszę św. z okazji rozpoczęcia
SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO,

która zostanie odprawiona w sobotę 23 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła

w Rudzie Śląskiej – Orzegowie

Nr
imp

Termin i cena
imprezy

Program imprezy

18 23.04.2022 
sobota 

godzina 13.00            
50 zł

Cena zawiera:
- przejazd
autokarem

- ubezpieczenie
NNW

- opiekę pilota 
i przewodnika

miejskiego
- podatek VAT

(23%)

Cena nie
zawiera:
- biletów
wstępu 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 
SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO ROKU 2022

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, która otrzymała nowe życie 

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 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


