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

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2021
Nr
imp.

Termin i cena
imprezy

Program imprezy

54

06 – 07.11.
2021
2 dni
345 zł

PIECZENIE PROSIAKA
NA BESKIDZKIM POGÓRZU

55*

11.11.2021
czwartek
85 zł
+ bilety
wstępu

56

13.11.2021
sobota
70 zł
+ bilety
wstępu

20.11.2021
sobota
godzina 09.30
za zaproszeniami

57

20.11.2021
sobota
godzina
12.00
20.11.2021
sobota
godzina
13.00
45 zł
+ bilety
wstępu

58

27.11.2021
sobota
95 zł
+ bilety
wstępu

W programie:
PORĘBA WIELKA – wieś na północnym krańcu Pogórza Śląskiego z jedną z najstarszych świątyń
regionu – drewnianym kościołem św. Bartłomieja z pierwszej połowy XVI wieku
ANDRYCHÓW – miasto atrakcyjnie położone na granicy Pogórza Śląskiego i Beskidu Małego,
które słynie z ciekawej starówki, pałacu Bobrowskich z parkiem miejskim i stawem
oraz kościoła św. Macieja Apostoła
TRESNA – malowniczo rozłożona nad Jeziorem Żywieckim i u stóp Beskidu Małego wieś o dużych
walorach turystycznych;
PIECZENIE PROSIAKA – spotkanie towarzyskie z dwoma pieczonymi prosiakami w roli głównej
z dodatkiem zimnej płyty, barszczu z krokietem, beczki piwa, napoi bezalkoholowych
(alkoholowe we własnym zakresie), znakomitego towarzystwa i dobrego humoru
BIELSKO – dawna stolica państwa stanowego, miasto nazywane przez historyków sztuki „Małym
Wiedniem” z niezwykle ciekawymi zabytkami oraz charakterystycznym rynkiem
CZECHY
W POLSKIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Na trasie:
STRAMBERK – niewielkie, urokliwe miasteczko z charakterystycznym pochyłym rynkiem, pięknymi
kamienicami (w jednej z nich mieści się lokalny mini-browar), widoczną z daleka
potężną wieżą na wzgórzu (tzw. Truba, będąca pozostałością dawnego zamku)
oraz łatwo dostępną jaskinią Sipka. Możliwość zakupu tradycyjnych, oryginalnych
i znakomitych stramberskich uszu
PRIBOR – niewielkie, ale ładnie położone i zadbane miasto znane jako miejsce narodzin Zygmunta
Freuda z jego oryginalną ławeczką, ciekawym rynkiem, zabytkowymi kamienicami oraz
potężnym kościołem parafialnym
BESKIDZKIE REWIRY (ZMIENIONY PROGRAM)
Na trasie:
GÓRKI MAŁE – „CHLEBOWA CHATA”, czyli miejsce z „klimatem”, w którym można zapoznać się
z
fascynującym procesem powstawania chleba połączonym z zajęciami
prowadzonymi według schematu: teoria – praktyka – degustacja
BRENNA – znana miejscowość ładnie położona pomiędzy charakterystycznymi szczytami Beskidu
Śląskiego w malowniczej dolinie Brennicy
SKOCZÓW – położone nad Wisłą miasto św. Jana Sarkandra z ciekawymi zabytkami na unikalnym
szlaku „sarkandrowskim” (m. in.: rynek z barokowym ratuszem oraz kamienicami,
kościół parafialny, Kaplicówka z krzyżem „papieskim”, kaplicą św. Jana Sarkandra
oraz rozległym widokiem na Beskid Śląski oraz Pogórze Śląskie)
Cztery Pory Roku – LATO 2021
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez trzeciego kwartału roku 2021
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek
MSZA ŚWIĘTA
z okazji zakończenia
SEZONU TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWEGO
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
SEZONU TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWEGO
W programie:
ZABRZE – SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA – jedna z największych atrakcji turystyki przemysłowej
na Górnym Śląsku; zwiedzanie Podziemnej Trasy Wodnej w Sztolni Królowa Luiza, gdzie
fragment podziemnych, historycznych wyrobisk przechodzi się pieszo (około 800 metrów),
a ponad 1100 metrów trasy pokonuje się unikatowym, bo najdłuższym w Polsce,
podziemnym spływem łodziami. W trakcie zwiedzania można spotkać legendarne dla
Górnego Śląska postacie Skarbnika i Utopka
BAJKOWE ANDRZEJKI
Na trasie:
PACANÓW – niewielkie miasto w dolinie Wisły, związane z legendarnymi kozami, które stały się
kanwą opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku; niezwykłe spotkanie
z bajkowymi postaciami oraz powrót do PRL-owskiej przeszłości w „Europejskim
Centrum Bajki”
BUSKO ZDRÓJ – słynne, świętokrzyskie uzdrowisko z rozległym Parkiem Zdrojowym, stylowym
Domem Zdrojowym oraz położoną na wzniesieniu kaplicą św. Anny

59

02.12.2021
czwartek
70 zł

KRAKÓW ŚLADAMI ARCHITEKTURY I POSTACI Z SZOPEK KRAKOWSKICH
– wystawa szopek krakowskich, przedświąteczny jarmark, spacer ulicami Starego Miasta
m.in. do kościoła św. Andrzeja
+ bilety
- jednego z najstarszych kościołów Krakowa, pochodzącego z XI wieku,
wstępu
a ponadto: wizyta na wawelskim wzgórzu, a podczas niej
zwiedzanie Katedry (w tym Dzwonu Zygmunta oraz Grobów Królewskich),
czyli miejsc związanych z wybitnymi postaciami, wydarzeniami i artefaktami historii Polski
04.12.2021
OŁOMUNIEC
sobota
– ŚREDNIOWIECZNA STOLICA MORAW W PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS
W programie:
95 zł
+ bilety
GÓRNY RYNEK – główny plac miasta z wpisaną na Listę UNESCO Kolumną Trójcy Przenajświętszej
wstępu
oraz ratuszem z charakterystycznym zegarem astronomicznym
DOLNY RYNEK – urokliwy plac z potężną Kolumną Maryjną, ładnymi kamienicami oraz ciekawymi
fontannami odwołującymi się do czasów antycznych
STARE MIASTO – spacer po pięknym i rozległym ołomunieckim Starym Mieście, które jest drugim,
po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym w Czechach
JARMARK ADWENTOWY – moc atrakcji oraz niezwykła atmosfera na jarmarku przedświątecznym
11 – 12.12.
BUDAPESZT
2021
– MAGICZNA STOLICA WĘGIER
2 dni
W PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS
– historyczne miejsca i adwentowe jarmarki w bajecznie rozświetlonym mieście nad Dunajem
395 zł
Spójrz w szczegółowy program !
18.12.2021
W STRONĘ STOLICY ŚLĄSKA
Na trasie:
sobota
MAŁUJOWICE – niezwykły, gotycki kościół, w którym zachowały się niepowtarzalne polichromie
95 zł
+ bilety
z połowy XIV wieku o tematyce staro- i nowotestamentowej wykonane przez
wstępu
artystów ze słynnej szkoły praskiej
OLEŚNICA MAŁA – jeden z największych pałaców na Dolnym Śląsku, pełniący dawniej funkcję
siedziby zakonu joannitów, przebudowany w późniejszym czasie na rezydencję
z parkiem i mauzoleum rodu Wartenburgów
WROCŁAW – urzekająca stolica Śląska, pełna wyjątkowych zabytków, nietuzinkowych atrakcji
i różnorodnych produktów w adwentowy, przedświąteczny czas – wizyta na rynku
wrocławskim, na znanym ze swego rozmachu Jarmarku Bożonarodzeniowym
08.01.2022
Cztery Pory Roku – JESIEŃ 2021
sobota
„Przeżyjmy to jeszcze raz”
godzina 09.30
Uroczyste spotkanie z uczestnikami (50 laureatów) imprez czwartego kwartału roku 2021
za zaproszeniami
z losowaniem atrakcyjnych wycieczek
UCZESTNIKÓW NASZYCH WYJAZDÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

60*

61*

62
z

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
Uwaga !
* - obowiązują „przepisy medyczne” dotyczące wyjazdów zagranicznych

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, a zarazem serdecznie zachęcamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.atut.turystyka.pl,
na której informujemy Państwa o naszych nowych ofertach,
zmianach zachodzących w programach
czy aktualnych sprawach dotyczących naszej działalności.
Bądźcie z nami na bieżąco !!!

