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GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE  
2 dni 

 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Zbiórka, przejazd w Góry Świętokrzyskie, spotkanie z przewodnikiem a następnie zwiedzanie:  

Nowa Słupia - Św. Krzyż - wejście na Łysiec (Łysą Górę) tzw. Drogą Królewską, zwiedzanie: klasztor 

pobenedyktyński z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, Muzeum Misyjne Ojców Oblatów (dowolne 

ofiary na misje), krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, gołoborze- rumowisko skalne, a którego roztacza się 

przepiękna panorama na Góry Świętokrzyskie.   

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

Dzień 2 

• Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kielc 

• Kielce, zwiedzanie: Rynek, Katedra p.w. Najświętszej Maryi Panny, Pałac Biskupów Krakowskich – 

Muzeum Narodowe, Ogród włoski, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej - stare kieleckie 

więzienie - muzeum pamięci narodowej. 

• przejazd do Chęcin 

• Zwiedzanie Zamku w Chęcinach - ruiny zamku królewskiego z XIV w . jednego z najciekawszych 

zabytków w województwie świętokrzyskim. Charakterystyczne trzy 

wieże zamku wraz z murami obronnymi wzniesione na Górze 

Zamkowej i jego niezwykła historia przyciąga rzesze zwiedzających. 

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem (możliwość  organizacji lekcji 

tematycznych, warsztatów edukacyjnych lub gry terenowej 

dostosowanej do wieku uczestników). 

• Jaskinia Raj - jedna z najpiękniejszych polskich jaskiń, z zapierającą dech w piersiach szatą 

naciekową (wchodzą grupy 15 os. co 15 min. czas zwiedzania ok. 45 min.). Jaskinia zachwyca 

bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska 

stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat 

przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. 

• Obiad dwudaniowy dla grupy; 

• Centrum Leonarda Da Vinci - nauka i zabawa. Ekspozycja „Człowiek – trybik w machinie 

przyrody” dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych. 

             Wyjazd w drogę powrotną. 
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CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 1 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 1 śniadanie; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodnika lokalnego; 

• Obiadokolacja dla grupy w pierwszy i obiad drugi dzień wycieczki; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 

 
 

   
 


