WYCIECZKA SZKOLNA

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
KIELCE I OKOLICE – ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY – ŚWIĘTA KATARZYNA
– ŁYSICA – ŚWIĘTY KRZYŻ – JASKINIA RAJ – CHĘCINY

1 dzień
Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły, przejazd w Góry Świętokrzyskie.
Po południu zwiedzanie z przewodnikiem Kielc: Wzgórze Zamkowe z Bazyliką
Katedralną oraz Pałacem Biskupów Krakowskich - wspaniałym przykładem
polskiej rezydencji z epoki Wazów. Obecnie mieści się tu Muzeum Narodowe
z cenną kolekcją malarstwa polskiego. Następnie zwiedzanie Kadzielni –
rezerwatu przyrody ze wspaniałymi zjawiskami krasowymi. W ścianie skały
wkomponowano amfiteatr z 5 tysiącami miejsc, w których odbywają się liczne
imprezy plenerowe. Zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami),
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd z przewodnikiem do Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Zwiedzanie Świętej Katarzyny - zabytkowego zespołu
klasztornego oraz drewnianej kapliczki św. Franciszka. Obok kapliczki znajduje
się cudowne źródełko, z wodą o właściwościach leczniczych. Wejście
czerwonym szlakiem na Łysicę (612 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór
Świętokrzyskich oraz na Święty Krzyż – szczyt zwany również Łyścem albo
Łysą Górą, który upodobały sobie czarownice przylatujące tutaj na sabaty.
Na szczycie znajdują się Gołoborze – gigantyczne rumowiska skalne, wielka
osobliwość w skali europejskiej. Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów na
Świętym Krzyżu. W kaplicy przechowywane są relikwie Krzyża Świętego - pięć
drobinek krzyża, na którym skonał Jezus Chrystus, a w krypcie pod kaplicą
w szklanej trumnie znajduje się rzekoma mumia księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego. Wieczorem powrót na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do najbardziej znanej atrakcji
turystycznej Gór Świętokrzyskich - Jaskini Raj (w miarę dostępnych terminów).
Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową
zagęszczeniu. Ponadto w trakcie badań znaleziono ślady obecności człowieka
sprzed 50-60 tysięcy lat oraz szczątki mamuta, nosorożca i niedźwiedzia
jaskiniowego. Na zakończenie pobytu w Górach Świętokrzyskich zwiedzanie
ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach – monumentalnej warowni z początków
XIV wieku. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy
postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub
istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 22 zł/os.
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
•
przejazd wygodnym autokarem,
•
opłaty drogowe (autostrady) i parkingi,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje.

DZIECI
pow. 40
36 – 40

CENA
445,485,-

31 – 35

535,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 45 zł/os.

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55

Sugerowane bilety wstępów:
•

Świętokrzyski Park Narodowy ……………………………...……………………….. cena: ok. 4 zł/os.

•

Święty Krzyż – Krypty ………………………………………………………………… cena: ok. 1 zł/os.

•

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego ……………….….. cena: ok. 6 zł/os.

•

Jaskinia Raj ……………………………………………………………………...………. cena: ok. 22 zł/os.

•

Chęciny – ruiny zamku ………………………………...……………………………… cena: ok. 9 zł/os.

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy:
•

Kielce – Kadzielnia – Podziemna Trasa Turystyczna ……………………………… cena: ok. 8 zł/os.

•

Kielce – Pałac Biskupów Krakowskich (Muzeum Narodowe) ……………………. cena: ok. 4 zł/os.

•

Kielce – Muzeum Zabawek …………………….…………….……………………….. cena: ok. 8 zł/os.

•

Chęciny – Centrum Nauki Leonarda da Vinci …………………….…..……………. cena: ok. 8 zł/os.

•

Tokarnia – Muzeum Wsi Kieleckiej ………………………………………………….. cena: ok. 8 zł/os.

•

Jędrzejów – Muzeum Zegarów Słonecznych ………….……………………...….…. cena: ok. 8 zł/os.

•

Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza ………………….…………………… cena: ok. 5 zł/os.

•

Pacanów – Europejskie Centrum Bajki …………………………………….…………cena: ok. 17 zł/os.

•

Bałtów – Jura Park + Prehistoryczne Oceanarium ……………...….………..……… cena: ok. 25 zł/os.

•

Bałtów – Zwierzyniec …………………………………………………………………..cena: ok. 15 zł/os.

•

Bałtów – Sabatówka ………………………………………………………………..….. cena: ok. 8 zł/os.

•

Bałtów – Park Rozrywki ………………………………………………………………. cena: ok. 16 zł/os.
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