BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.
41 – 703 Ruda Śląska, ul. Podlas 16/01
tel/fax (32) 2 – 480 – 180
e-mail: bpatut@wp.pl
www.atut.turystyka.pl

Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

STYCZEŃ – LUTY – MARZEC 2020
Nr
imp.

Termin i cena
imprezy

Program imprezy

1

09.01.2020
czwartek
110 zł

BABSKI COMBER
Na trasie:
PŁAWNIOWICE – odzyskujący dawny blask zespół pałacowo – parkowy hr. Ballestremów z końca
XIX wieku, czyli eklektyczny pałac otoczony malowniczym parkiem krajobrazowym
oraz zabudowania folwarczne w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego
GLIWICE – krótki spacer i czas wolny na malowniczym rynku, którego punktem centralnym jest
ratusz sięgający swoimi korzeniami XV wieku
PALMIARNIA – wspaniała oaza ciepła i zieleni w zimowy czas
ZABRZE – Sala Bankietowa Profus – babska biesiada pełna radości z dobrym „co nieco” na stole
i z muzyką w tle
IMPREZA TYLKO DLA KOBIET !!!
NAJPIĘKNIEJSZA KOPALNIA SOLI NA ŚWIECIE
W programie:
KOPALNIA SOLI – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i odwiedzana corocznie
przez ponad milion turystów z całego świata podziemna trasa pełna solnych skarbów
ZAMEK ŻUPNY – dawne centrum administracyjne jednego z największych przedsiębiorstw
w historii Europy – funkcjonujących przez około 700 lat Żup Krakowskich
RYNEK – odzyskujące dawny blask serce średniowiecznego miasta, które w dawnych czasach było
jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych Rzeczpospolitej
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY – najciekawsza i największa świątynia Wieliczki z ładnym wnętrzem oraz
długą i bogatą historią
Zobacz to razem z nami !
26 PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. ANNY
Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
Na trasie:
LEŚNICA – spokojne miasto u stóp Góry św. Anny z ładnym, barokowym kościołem i niewielkim
rynkiem otoczonym kamieniczkami
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY – perła Opolszczyzny, na której szczycie znajduje się zabytkowy zespół
klasztorno – kalwaryjski z bazyliką, której punktem centralnym jest
łaskami słynąca figura św. Anny Samotrzeciej
W programie:
powitanie św. Anny i wspólne kolędowanie przy pięknym żłóbku w bazylice
uroczysta Msza św. w intencji wszystkich BABĆ i DZIADKÓW
odmówienie litanii do św. Anny i ucałowanie relikwii
rodzinny obiad z deserem w Domu Pielgrzyma
spotkanie towarzyskie z pełną wspomnień oprawą muzyczną
koronka do Bożego Miłosierdzia i kolędowanie w kaplicy Domu Pielgrzyma
Św. Anna czeka na Ciebie. Od pięciu wieków ciągnie się łańcuch pokoleń zanoszących swoje
modlitwy przed jej oblicze. I my od 25 lat pielgrzymujemy na „Górę ufnej modlitwy”,
by otworzyć swoje serce przed Babcią Pana Jezusa.
„Kto raz tu przybył, ten pragnie powrócić. Kto raz powrócił, zawsze pragnie wracać.”
JURAJSKIM SZLAKIEM NA JASNĄ GÓRĘ
Na trasie:
SIEWIERZ – spacer po mieście (m. in.: ruiny nizinnego zamku, barokowy kościół parafialny
św. Macieja) oraz tradycyjny postój na dobrą kawę na rynku stolicy dawnego
księstwa biskupów krakowskich
CZĘSTOCHOWA – spacer przez zaskakujące częstochowskie rynki i odrestaurowaną Aleją NMP
szlakiem historycznych świątyń (m. in.: kościół św. Zygmunta, dawna cerkiew)
i cennych zabytków (ratusz) miasta nad Wartą
JASNA GÓRA – duchowa stolica Polski. W programie pobytu: nawiedzenie stajenki, Msza św.
w intencji ojczyzny w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz różaniec
Nie zmarnuj tej szansy i rozpocznij Nowy Rok od spotkania z Królową Polski !
KULIG
I EKSKLUZYWNY PARK WODNY W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
Na trasie:
KUBALONKA – najbardziej znana i często odwiedzana przełęcz Beskidu Śląskiego
KULIG Z KUBALONKI NA STECÓWKĘ – wspaniała podróż w bajecznej scenerii gór
STECÓWKA – wysoko położone osiedle Istebnej ze znanym, prywatnym schroniskiem Legierskich
oraz odbudowanym drewnianym kościołem Matki Bożej Fatimskiej. Radosne
spotkanie w doborowym gronie przy ognisku, grzańcu i …
WISŁA (HOTEL GOŁĘBIEWSKI – PARK WODNY TROPIKANA) – rozbudowane, ekskluzywne
baseny w najsłynniejszym wiślańskim hotelu
Korzystaj z uroków zimy !

+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- kawa i ciasto
- ciepły posiłek

2

15.01.2020
środa
70 zł
+ bilety
wstępu
do kopalni

3

23.01.2020
czwartek
95 zł

Świadczenia
dodatkowe:
- obiad,
kawa/herbata
i ciasto
- oprawa
muzyczna

4

26.01.2020
niedziela
60 zł
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
terenowy

5

01.02.2020
sobota
80 zł
+ kulig (20 zł)
+ basen
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
beskidzki
- ognisko,
kiełbasa,
grzaniec

5a

02.02.2020
niedziela
80 zł
+ kulig (20 zł)
+ basen
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
beskidzki
- ognisko,
kiełbasa,
grzaniec

6

09.02.2020
niedziela
99 zł
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
miejski
- degustacja
kuchni
kaukaskiej

7

14.02.2020
piątek
55 zł
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
terenowy
- przewodnik
w skansenie

8

16.02.2020
niedziela
90 zł
+ bilety
wstępu

9

25.02.2020
wtorek
85 zł
+ bilety
wstępu
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
beskidzki
- tradycyjny
śledzik
+ małe co nieco

10

29.02.2020
sobota
110 zł
Świadczenia
dodatkowe:
- europejski
trunek
- światowa uczta
kulinarna

11

07.03.2020
sobota
110 zł
Świadczenia
dodatkowe:
- przewodnik
terenowy
- obiad + wino
+ kawa
+ ciasto
- oprawa
muzyczna

KULIG
I EKSKLUZYWNY PARK WODNY W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
Na trasie:
KUBALONKA – najbardziej znana i często odwiedzana przełęcz Beskidu Śląskiego
KULIG Z KUBALONKI NA STECÓWKĘ – wspaniała podróż w bajecznej scenerii gór
STECÓWKA – wysoko położone osiedle Istebnej ze znanym, prywatnym schroniskiem Legierskich
oraz odbudowanym drewnianym kościołem Matki Bożej Fatimskiej. Radosne
spotkanie w doborowym gronie przy ognisku, grzańcu i …
WISŁA (HOTEL GOŁĘBIEWSKI – PARK WODNY TROPIKANA) – rozbudowane, ekskluzywne
baseny w najsłynniejszym wiślańskim hotelu
Korzystaj z uroków zimy !
KAUKAZ NA GÓRNYM ŚLĄSKU
W programie:
KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI – dawny kościół Trójcy Świętej w Gliwicach, który od 1945 roku jest
użytkowany przez katolików obrządku ormiańskiego, a od 2009 roku jest
kościołem
parafialnym ormiańskokatolickiej parafii południowej
św. Grzegorza Oświeciciela. Dodatkowo pełni on funkcje sanktuarium
Matki Boskiej Łysieckiej. Możliwość uczestnictwa w niedzielnym
nabożeństwie w rycie ormiańskim (zależne od dojazdu kapłana)
RESTAURACJA „FANTASMAGORIA” – ekscytująca podróż do zadziwiającej krainy gruzińskich
smaków i zapachów (degustacja 2 potraw gruzińskich)
SKLEP GRUZIŃSKI – wycieczka niedzielna, więc sklep jest zamknięty, ale i tak warto wiedzieć,
gdzie w dni robocze można zaopatrzyć się w specjały prosto z pieca „tone”
RESTAURACJA „ORMIAŃSKA” – znakomita i aromatyczna, tradycyjna ormiańska kuchnia
z ormiańską muzyką w tle (degustacja potraw ormiańskich)
WALENTYNKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Na trasie:
BIERUŃ STARY – odpustowe atrakcje wokół perełki budownictwa drewnianego, czyli kościółka
św. Walentego, nawiedzenie ruchomej stajenki w kościele św. Bartłomieja oraz
spotkanie na odrestaurowanym rynku z „chłopakiem do wzięcia”
WYGIEŁZÓW – zwiedzanie położonego u stóp zamku i wzgórza Lipowiec ciekawego skansenu, czyli
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego
CHRZANÓW – rzadko odwiedzane przez turystów miasto ze sporym rynkiem oraz oryginalnym
kościołem parafialnym św. Mikołaja
ZIMOWA WIZYTA WE WROCŁAWIU
W programie:
AFRYKARIUM – zapierające dech w piersiach nowoczesnymi rozwiązaniami, otwarte jesienią
2014 roku miejsce, w którym można zobaczyć zwierzęta mieszkające w Afryce
oraz poczuć klimat Czarnego Lądu, przebywając na terenie jednej z części
rozległego wrocławskiego ogrodu zoologicznego
STARE MIASTO – jedna z najpiękniejszych i najciekawszych starówek w Polsce z ogromnym
rynkiem oraz fenomenalnym budynkiem ratusza miejskiego
PANORAMA RACŁAWICKA – gigantyczne malowidło batalistyczne z drugiej połowy XIX wieku
NIECODZIENNY „ŚLEDŹ”
NA ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU
Na trasie:
USTROŃ POLANA – najmłodsza dzielnica znanego uzdrowiska w zimowej szacie
POLANA STOKŁOSICA – miejsce widokowe odwiedzane przez rzesze turystów i narciarzy dzięki
zmodernizowanej kolei linowej
CZANTORIA WIELKA (997 m) – możliwość zdobycia w warunkach zimowych, położonego na
granicy polsko – czeskiej, jednego z najbardziej znanych szczytów Beskidu
Śląskiego, którego dodatkową atrakcja jest wieża widokowa
OCHABY MAŁE – „Zajazd pod Delfinem” słynący ze znakomitych dań rybnych i tradycyjny śledzik
z dodatkami na zakończenie karnawału
Pożegnaj karnawał razem z nami !
TYLKO DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN
TAKI DZIEŃ SIĘ ZDARZA TYLKO RAZ NA 4 LATA !
Na trasie:
POLSKI „ZABYTEK” – zwiedzanie „Areny Gliwice” (trasa uzależniona od organizowanych imprez),
jednego z najnowocześniejszych i największych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce
EUROPEJSKI TRUNEK – kieliszek oryginalnego trunku dla wzbudzenia apetytu
ŚWIATOWE JADŁO – kuchnia z różnych stron świata, czyli uczta dla męskich podniebień
SPORTOWE EMOCJE – coś, co prawdziwi mężczyźni lubią (prawie) najbardziej
IMPREZA TYLKO DLA MĘŻCZYZN !!!
26 ŚWIĘTOWANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET
Na trasie:
BIELSKO – BIAŁA (HAŁCNÓW) – wzorcowo zadbane diecezjalne sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w dzielnicy Bielska – Białej. Uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich KOBIET
ĆWIKLICE – jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych drewnianych świątyń Ziemi Pszczyńskiej,
czyli odrestaurowany gotycki kościół św. Marcina
JAWISZOWICE „DWOREK JEDLINA” – stylowe miejsce, klasyczne wnętrza, wyjątkowy klimat,
doborowe towarzystwo; radosne, wspólne świętowanie przy zastawionym stole
z oprawą muzyczną
Osoby towarzyszące płci męskiej bardzo mile widziane !

12

15.03.2020
niedziela
70 zł
+ bilet wstępu
na „Misterium
Męki
Pańskiej”
(25 zł)

13

21.03.2020
sobota
85 zł
+ bilety
wstępu

14

28.03.2020
sobota
75 zł
+ bilety
wstępu

18.04.2020
sobota
godzina 9.30
za zaproszeniami

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W programie:
SIEPRAW – wieś rozłożona na malowniczym Pogórzu Wielickim; Msza święta w sanktuarium
błogosławionej Anieli Salawy
KRAKÓW – stolica polskiej kultury i jej niepowtarzalne Stare Miasto (czas wolny)
KRAKÓW-DĘBNIKI – udział w przejmującym przedstawieniu:
„M I S T E R I U M M Ę K I P A Ń S K I E J”
w Wyższym Seminarium Salezjańskim
czyli w spotkaniu z największą tajemnicą wiary – tajemnicą naszego zbawienia
Koniecznie przeżyj to z nami w czasie Wielkiego Postu !
POŻEGNANIE ZIMY W CZESKIEJ REPUBLICE
Na trasie:
LESNA – wieś, której najważniejszymi zabytkami są barokowy kościół św. Michała oraz zespół
zamkowo-parkowy z muzeum wnętrz
VALASSKIE MEZIRICI – zamek Żerotinów, rynek z kamienicami i kościół parafialny w jednym
z największych miast regionu znanego jako Morawska Wołoszczyzna
POWITANIE WIOSNY NA ŚLĄSKU
Na trasie:
BYCZYNA – malownicze miasteczko, będące wciąż nieoszlifowanym diamentem Śląska, otoczone
znakomicie zachowanymi średniowiecznymi murami obronnymi z oryginalnymi
wieżami z niewielkim rynkiem, ładnym ratuszem, ciekawymi kamienicami oraz
kościołami: gotyckim – ewangelickim i barokowym – rzymskokatolickim
KLUCZBORK – miasto założone w XIII wieku, które do dziś zachowało dawny układ urbanistyczny
oraz ciekawe zabytki (m. in.: rynek z blokiem ratuszowym, ewangelicki kościół
Zbawiciela, dawna wieża zamkowa)
Cztery Pory Roku – ZIMA 2020
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez pierwszego 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:
ŚWIĘTA WIELKANOCNE (11 – 14.04) – radosny, prawdziwie rodzinny i ujmujący czas świąt w pięknie
położonym i oferującym wspaniałe widoki, znakomitą kuchnię oraz góralską atmosferę ośrodku prowadzonym
przez serdecznych gospodarzy
LICHEŃ (01 – 04.05) – 26 majowa pielgrzymka Rodziny BP ATUT do „Częstochowy Północy”. Święte miejsca
i spotkanie z historią oraz fascynującymi miejscami kultu
WŁADYSŁAWOWO (06 – 17.06) – super-atrakcyjne i najtańsze wczasy naszego biura nad Bałtykiem
z rewelacyjnym, przebogatym programem. Wybrzeże z nasączonym jodem morskim powietrzem, pięknymi
piaszczystymi plażami, niezliczonymi atrakcjami oraz najciekawszymi zabytkami Pomorza Gdańskiego
i Północnych Kaszub
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 teminie 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 wyżej wymienionych terminach upoważnia BPiT „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

