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Rok założenia 1994

Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

KWIECIEŃ 2021 *
Nr
imp.

Termin i cena
imprezy

Program imprezy

A

22.04.2021
czwartek

B

24.04.2021
sobota

C

26.04.2021
poniedziałek

D

29.04.2021
czwartek

NA PÓŁNOCY WOJEWÓDZTWA
Na trasie:
KOSZĘCIN – drewniany kościół św. Trójcy z XVIII wieku, zabytkowy park oraz klasycystyczny pałac
będący siedzibą słynnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
LUBLINIEC – miasto z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz licznymi
zabytkami (kościół farny, zamek, dwa rynki, zespół sądowo-więzienny) świadczącymi
o długiej historii miasta
LUBECKO – stary kościół usytuowany na charakterystycznym wzgórzu, mieszczący słynący łaskami,
unikatowy obraz Matki Bożej Lubeckiej na blasze (ryngrafie) oraz odkryte w 2009 roku
i pieczołowicie odrestaurowane, bezcenne freski z XV wieku
Poznaj z nami śląskie perełki !
WIOSNA NA JURZE KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ
Na trasie:
DOLINA BĘDKOWSKA – jedna z największych i najciekawszych dolinek podkrakowskich z licznymi,
pięknymi formami skalnymi o oryginalnych kształtach, krasowym wywierzyskiem Będkówki
oraz niewielkim, ale malowniczym wodospadem Szum; kilkukilometrowy spacer szlakami
turystycznymi
OLKUSZ – dawna stolica górnictwa srebra i ołowiu z ciekawą, historyczną zabudową (rozległy rynek,
bazylika św. Andrzeja, pozostałości obwarowań miejskich)
Wiosenna Jura czeka na Ciebie !
BLISKA „ZAGRANICA”,
CZYLI TURYSTYCZNA WIZYTA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W programie:
CENTRUM MIASTA – serce jednego z największych miast Polski z charakterystyczną zabudową
(socrealistyczny Pałac Kultury Zagłębia, bazylika i sanktuarium Matki Bożej
Anielskiej, ławeczka Jimiego Hendrixa)
POGORIA III – ciekawie zagospodarowany zbiornik wodny z plażą, niewielkim molo oraz knajpkami
nad brzegiem sztucznego jeziora
POGORIA II – spacer szlakiem turystycznym nad brzegiem jeziora chronionego prawnie jako użytek
ekologiczny, a jednocześnie kwintesencja „Zagłębiowskich Mazur”
Daj się zaskoczyć !
ZAMIAST TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ – KOLEJOWA WYCIECZKA ŚNIADANIOWA
W POSZUKIWANIU WIOSNY
Na trasie:
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ – krótki spacer po ładnie usytuowanym, niewielkim uzdrowisku, cieszącym
się zasłużonym uznaniem wśród kuracjuszy
GOCZAŁKOWICE – znane uzdrowisko oraz wciąż rozbudowywane, zachwycające różnorodnością
Ogrody Kapiasa
PSZCZYNA – perła Górnego Śląska pełna wspaniałych zabytków (m. in. zachowany owalnicowy układ
urbanistyczny z kamienicami, ratuszem i nietypowym kościołem ewangelickim na
rynku, zachwycająca rezydencja Hochbergów, Brama Wybrańców oraz rozległy park
z licznymi budowlami pamiętającymi czasy dawnych właścicieli, w którym poszukiwać
będziemy wiosny)
Kolorowy zawrót głowy!

* - organizacja wyjazdów zależna od sytuacji epidemiologicznej

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje

BIURO PODRÓŻY ATUT S.C.
Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30
tel/fax (32) 2 – 480 – 180
W dniach od 12 do 30 kwietnia 2021 roku siedziba BIURA PODRÓŻY ATUT S.C.
będzie otwarta jedynie przez dwa dni w tygodniu tj.: w poniedziałki i we wtorki.
Pomimo częściowego zamknięcia siedziby z Biurem będzie można kontaktować się
drogą mailową i telefoniczną w standardowych porach urzędowania,
czyli od poniedziałku do czwartku od 12.00 do 17.00.

