KWIECIEŃ – MAJ – CZERWIEC 2022
Nr
imp.

Termin i cena
imprezy

Program imprezy

15

02.04.2022
sobota
99 zł

WIOSENNA ŁÓDŹ
W programie:
ULICA PIOTRKOWSKA – fascynująca, reprezentacyjna ulica słynna dzięki imponującej
długości, okazałej zabudowie w postaci zabytkowych kamienic
i pałaców bogatych fabrykantów oraz Alei Gwiazd Łódzkiej
Drogi Sławy
KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA – skromny, drewniany kościół, który jest najstarszym zabytkiem
sakralnym miasta i jedynym zabytkiem zachowanym z czasów
tzw. Łodzi rolniczej
ŁÓDZKI PARK KULTURY MIEJSKIEJ – niewielki, ale znakomicie zaaranżowany oraz
oryginalnie usytuowany skansen w samym
sercu miasta
MANUFAKTURA – największe centrum handlowo – usługowo – rozrywkowe w Polsce
powstałe na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego
Poznaj miasto pełne kontrastów !
NIEDZIELA PALMOWA
W IMBRAMOWICACH
Na trasie:
IMBRAMOWICE – uroczystości Niedzieli Palmowej w zagubionej pośród wapiennych
skałek, pól i łąk wsi z bogato wyposażonym kościołem mieszczącym
się na terenie przywracanego do dawnej świetności ciekawego zespołu
klasztornego sióstr klauzurowych – norbertanek, którego początki
sięgają XIII wieku; uczestnictwo w odpuście i Mszy św.
WYSOCICE – lokalne sanktuarium Matki Bożej Wysocickiej w pięknym w swej surowej
prostocie, romańskim kościele, w którego wnętrzu znajdują się bezcenny
kilkusetletni kamienny portal i zaskakujący ołtarz główny
OLKUSZ – dawna stolica górnictwa srebra i ołowiu z ładnymi kamienicami na potężnym
rynku, charakterystycznymi pozostałościami obwarowań miejskich i bazyliką
św. Andrzeja, która uchodzi za jedną z najważniejszych świątyń regionu
Do trzech razy sztuka !
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Z WIOSNĄ W SERCU NA PODHALU
Na trasie:
WADOWICE – miasto papieskie, na którego terenie wzniesiono kościół św. Piotra
Apostoła, jako votum wdzięczności za wybór na „Stolicę Piotrową”
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
Dom wypoczynkowy
Polski – Tatr, wśród przyjaciół i bogato zastawionego stołu
„U Staszla”
w rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła i niespodzianek
SZAFLARY – miejscowość słynąca aż z dwóch kompleksów basenów termalnych: „TERM
PODHALAŃSKICH” oraz otwartego w 2015 roku „GORĄCEGO POTOKU”
KRZEPTÓWKI – słynne 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 !
Cztery Pory Roku – ZIMA 2022
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez pierwszego kwartału
roku 2022 z losowaniem atrakcyjnych wycieczek
oraz
XX WIELKI FINAŁ KONKURSU „4 PORY ROKU” 2021
i ogłoszenie wyników Konkursu na PODRÓŻNIKA ROKU 2021
(dla zwycięzców atrakcyjne nagrody)

+ bilety
wstępu

Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
miejski

16

10.04.2022
niedziela
80 zł
+ bilety
wstępu

17

16 – 19.04.
2022
4 dni
835 zł

23.04.2022
sobota
godzina
09.30
za
zaproszeniami

23.04.2022
sobota
godzina
12.00
18

23.04.2022
sobota
50 zł
+ bilety
wstępu
godzina
13.00
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
miejski

19

25 – 27.04.
2022
3 dni
595 zł

20*

30.04.2022
sobota
99 zł
+ bilety
wstępu

21

01 – 04.05.
2022
4 dni
365 zł

22

07.05.2022
sobota
80 zł
+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
beskidzki

23

08 – 10.05.
2022
3 dni
495 zł

MSZA ŚWIĘTA
z okazji rozpoczęcia
SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła
w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
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
Spójrz w szczegółowy program !
SZLAK RENESANSU
KAZIMIERZ DOLNY I OKOLICE
Gołąb (starannie odrestaurowana świątynia obronna oraz tzw. Domek z Loreto)
– Puławy (zespół pałacowo-parkowy, Domek Gotycki, Świątynia Sybilli)
– Janowiec (ruiny zamku i skansen) – Nałęczów (słynne uzdrowisko)
– Kazimierz Dolny (malowniczo położona nad Wisłą perła lubelskiego renesansu)
Spójrz w szczegółowy program !
CZECHY – MORAWSKIE PEREŁKI
W programie:
STERNBERK – niewielkie, morawskie miasto o nietypowym układzie urbanistycznym
z ruinami zamku przebudowanego w stylu neogotyckim, poaugustiańskim
zespołem klasztornym z dużym barokowo-klasycystycznym kościołem
Wniebowzięcia NMP, charakterystyczną kolumną maryjną oraz licznymi,
zabytkowymi kamienicami; tradycyjny czas wolny na czeski obiad
i atrakcyjne zakupy
Pierwszy zagraniczny wyjazd w 2022 roku !
28 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) – Słupca (sanktuarium Świętego Krzyża w zabytkowej, drewnianej świątyni)
– Ląd (zachwycający zespół opactwa pocysterskiego) – Kalisz (najstarsze miasto Polski
z najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa na świecie)
Spójrz w szczegółowy program !
SZLAK SCHRONISK W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
– GÓRY PRAWIE DLA WSZYSTKICH
Na trasie:
SCHRONISKO SZYNDZIELNIA – najstarsze, murowane schronisko w Beskidzie Śląskim
cieszące się ogromną popularnością dzięki nowoczesnej kolei gondolowej
docierającej w okolice budynku (ok. 15 minut spaceru)
SCHRONISKO KLIMCZOK – położony na stokach Magury na wysokości 1052 m n.p.m.
budynek zwany czasami Nową Klementynówką, obsługujący turystów już
od 1914 roku
SCHRONISKO DĘBOWIEC – dawne, niewielkie schronisko na stokach niewysokiego
wzniesienia nad Bielskiem, które obecnie pełni funkcje gastronomiczne
Czas na wiosenny, górski spacer !
WIOSNA
W BESKIDZIE SĄDECKIM
Stary Sącz (malownicze miasto św. Kingi położone w widłach Dunajca i Popradu)
– Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko (niebanalna ścieżka spacerowa)
– Krynica (słynne uzdrowisko z charakterystyczną architekturą z XIX i XX wieku)
– Leluchów (dawniej łemkowska a obecnie nadgraniczna wieś na krańcu Polski
– możliwość przekroczenia granicy ze Słowacją*)
– Muszyna (miasto ogrodów oraz prężnie rozwijające się uzdrowisko)
– Kamianna (połemkowska wieś zagubiona pośród gór znana jako kraina miodu)
Spójrz w szczegółowy program !

24

14.05.2022
sobota
99 zł
+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
miejski

25

26

15 – 21.05.
2022
7 dni
1395 zł
22 – 28.05.
2022
7 dni
1350 zł

27

29.05
– 04.06.
2022
7 dni
1350 zł

28

05 – 16.06.
2022
12 dni
1750 zł

29

11.06.2022
sobota
80 zł
+ bilety
wstępu

30

12 – 23.06.
2022
12 dni
1930 zł

31

25.06.2022
sobota
120 zł
+ bilety
wstępu

32*

27 – 29.06.
2022
3 dni
750 zł

WROCŁAW – MIASTO WIELU KULTUR
W programie:
OGRÓD JAPOŃSKI – zachwycający przykład sztuki ogrodnictwa Dalekiego Wschodu
DZIELNICA CZTERECH WYZNAŃ – symbolizujący różnorodność i tolerancję religijną
oraz kulturową Wrocławia fragment miasta, gdzie w odległości kilkuset
metrów od siebie znajdują się: świątynia rzymskokatolicka, prawosławny
sobór, synagoga oraz kościół ewangelicko-augsburski
STARE MIASTO – jedna z najpiękniejszych i najciekawszych starówek w Polsce
z ogromnym rynkiem oraz fenomenalnym budynkiem ratusza miejskiego
PANORAMA RACŁAWICKA – gigantyczne malowidło batalistyczne z II połowy XIX wieku
WARMIA I MAZURY – CUD NATURY
Mikołajki – Jezioro Śniardwy – Mrągowo – Kętrzyn – Gierłoż
– Reszel – Święta Lipka – Ryn – Giżycko – Ruciane-Nida
Spójrz w szczegółowy program !
SUWALSZCZYZNA – KRAINA JAK Z BAŚNI
Augustów – Kanał Augustowski (rejs) – Studzieniczna – Płociczno (Wigierska Kolej
Wąskotorowa) – Stary Folwark – Wigierski Park Narodowy – Wigry – Suwałki
– Dowspuda – Jeleniewo – Góra Rowelska – Wiżajny – Bolcie (Trójstyk granic)
– Puńsk – Trakiszki – Sejny – Suwalski Park Krajobrazowy – Cisowa Góra – Smolniki
– Rezerwat Głazowisko Barchanowo – Jezioro Hańcza – Turtul – Szurpiły–Zamkowa Góra
Spójrz w szczegółowy program !
SUWALSZCZYZNA – KRAINA JAK Z BAŚNI
Augustów – Kanał Augustowski (rejs) – Studzieniczna – Płociczno (Wigierska Kolej
Wąskotorowa) – Stary Folwark – Wigierski Park Narodowy – Wigry – Suwałki
– Dowspuda – Jeleniewo – Góra Rowelska – Wiżajny – Bolcie (Trójstyk granic)
– Puńsk – Trakiszki – Sejny – Suwalski Park Krajobrazowy – Cisowa Góra – Smolniki
– Rezerwat Głazowisko Barchanowo – Jezioro Hańcza – Turtul – Szurpiły–Zamkowa Góra
Spójrz w szczegółowy program !
WŁADYSŁAWOWO
WYJĄTKOWE KĄPIELISKO MORSKIE U NASADY PÓŁWYSPU HELSKIEGO
Z DZIESIĄTKAMI ATRAKCJI I PROPOZYCJAMI WYCIECZEK DO NAJCIEKAWSZYCH
MIEJSCOWOŚCI PÓŁNOCNYCH KASZUB
Władysławowo – Chłapowo – Swarzewo – Puck – Jastrzębia Góra – Krokowa
– Wejherowo – Jastarnia – Hel – Gdańsk – Gdańsk-Oliwa
Spójrz w szczegółowy program !
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
PRUDNIK – zabytkowe miasto z ładnym ratuszem na dużym rynku oraz odremontowaną
wieżą Woka z XIII wieku, będącą pozostałością po dawnym zamku
PRUDNIK-LAS – położony na odludziu klasztor franciszkanów, w którym internowany
był przez 12 miesięcy Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
Podziwiaj razem z nami piękno śląskiej ziemi !
DARŁÓWKO
PEŁNE MAGII WCZASY NAD BAŁTYKIEM
Darłówko (rejs po Bałtyku) – Darłowo (rejs po Wieprzy)
– Chełmska Góra – Sianów – Iwięcino – Mielno
Spójrz w szczegółowy program !
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 zamek
DOM DŁUGOSZA – jeden z najciekawszych przykładów architektury gotyckiej
RYNEK – zachwycający renesansowy ratusz oraz zabytkowe kamienice z XVI – XIX w.
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 widokami na Sandomierz
Poznaj jedno z najpiękniejszych miast Polski !
TRZY DNI WE LWOWIE
Cmentarz Łyczakowski – Cmentarz Orląt Lwowskich – Rynek – Katedry (łacińska,
ormiańska i greckokatolicka) – Kaplica Boimów – Teatr Wielki (Opera) – Wysoki Zamek
– Szlak najoryginalniejszych lwowskich lokali
Spójrz w szczegółowy program !

23.07.2022
sobota
godzina 9.30
za
zaproszeniami

Cztery Pory Roku – WIOSNA 2022
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez
drugiego 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 (oraz OKL w przypadku wyjazdów zagranicznych)
podatek VAT (23 %)
świadczenia dodatkowe wyszczególnione w programie imprezy

CENY WYJAZDÓW NIE ZAWIERAJĄ BILETÓW WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH MIEJSC I OBIEKTÓW
Uwaga !
* - obowiązują „przepisy medyczne” dotyczące wyjazdów zagranicznych

W kolejnym kwartale szczególnie polecamy:
POWIŚLE I MAZURY – CUD NATURY (15–22.07) – zupełnie nowy, wakacyjny, 8-dniowy program
wczasów w położonym nad jeziorem Motława Wielka historycznym Przezmarku
z noclegami i wyżywieniem w gościnnym Zajeździe „Ostoja” oraz bezpłatnymi
i atrakcyjnymi wycieczkami do mniej znanych perełek Powiśla i Mazur
ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA (16.07) – sobotnia wycieczka do niewielkich miast i wsi Wyżyny
Miechowskiej zaskakujących oryginalnymi zabytkami oraz fascynującą historią
DOLINA BARYCZY (11–12.09) – zapraszamy do ptasiego raju, czyli największego w Polsce rezerwatu
ornitologicznego, który poza światem zwierząt oferuje wiekowe aleje dębowe,
niedostępne olsy, łąki i pełne życia wody, unikatowe domy z rudy darniowej,
szachulcowe kościoły, liczne pałace i zabytkowe, choć ciągle działające jazy
– ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem
WYCIECZKOWE ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI 28 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI RODZINNEGO BIURA
PODRÓŻY ATUT (14.09) – w wigilię rocznicy powstania Biura zapraszamy do wspólnego, radosnego
świętowania w jak największym gronie na szlaku najciekawszych zabytków
Ziemi Raciborskiej połączonego z degustacją dań i napojów śląskiej ziemi
Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Jutro może być za późno!

UWAGA !
Pkt. 4
Pkt. 6

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.
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

