
 

 

  KOLONIA LETNIA 

 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

1 DZIEŃ 
Rano (ok. 09:00) wyjazd z Gdańska. Przejazd przez Polskę. Przyjazd w Góry Świętokrzyskie w późnych godzinach 
popołudniowych, zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „ Jodełka” www.hoteljodelka.pl  , ciepła kolacja, 
zapoznanie się z ośrodkiem, nocleg. 
 

Uczestnicy kolonii zakwaterowani będą w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
Wyżywienie - posiłki kuchni regionalnej - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Pierwsze świadczenie - ciepła kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. 
 

2-11 DZIEŃ 
POBYT W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH ORAZ REALIZACJA PROGRAMU  
 

✓ wycieczki po ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM (m.in.: wejście na Łysicę - najwyższy szczyt Gór 
Świętokrzyskich; spacer na Święty Krzyż zwany Łysą Górą, który upodobały sobie czarownice przylatujące 
tu na sabaty; oglądanie Gołoborzy - gigantycznych rumowisk skalnych); 

✓ wycieczka do najbardziej znanej atrakcji turystycznej regionu - JASKINI RAJ, w której zobaczyć można 
skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Ponadto w trakcie badań naukowych 
znaleziono tutaj ślady obecności człowieka sprzed 50-60 tysięcy lat oraz szczątki mamuta, nosorożca  
i niedźwiedzia jaskiniowego ponadto wizyta w CENTRUM NEANDERTALCZYKA, w którym zobaczyć można 
naturalnych rozmiarów mamuta, hologram 3D czaszki neandertalczyka, repliki czaszek ludzi pierwotnych 
oraz inscenizacje polowań i życia codziennego; 

✓ całodzienna wycieczka autokarowa do SANDOMIERZA: Brama Opatowska, rynek ze wspaniałym 
renesansowym ratuszem, Dom Długosza, gotycka katedra, Podziemna Trasa Turystyczna (sandomierskie 
lochy z XV i XVI wieku), Zbrojownia Rycerska oraz Wąwóz Królowej Jadwigi;  

✓ zabawa w Parku Rozrywki SABATKROJNO: spacer aleją miniatur ”cudowny świat” wśród najwspanialszych 
budowli i dzieł stworzonych przez naturę, przejście jedną ścieżką w parku linowym,ponadto dmuchańce, 
kino 6 D, stacja kosmiczna, aquazorbing, eurobungee, crazy yacht;  

✓ wycieczka do OPATOWA: warsztaty w Krówkarence: pokaz multimedialny, przedstawienie historii Krówki 
Opatowskiej, prezentacja krojenia cukierków, nauka pakowania (zawijania), każdy uczestnik zabiera ze 
sobą własnoręcznie zawinięte w oryginalne etykiety cukierki;  

✓ zabawa na BASENACH TROPIKALNYCH w Kielcach: baseny rekreacyjne z hydromasażami, Lazy River, 
wodny plac zabaw, zjeżdżalnie pontonowe Magic Eye i Rafting oraz Anaconda + Ufo, jacuzzi; 

✓ zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego w CHĘCINACH - monumentalnej warowni z początków XIV wieku, 
✓ DZIEŃ CZAROWNICY I ZBÓJA – zabieramy stroje do stylizacji, 
✓ piesze wycieczki krajoznawcze; 
✓ kąpiele na basenie pod nadzorem ratownika; 
✓ gry, zabawy, konkursy (np.: konkursy plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne); 
✓ zajęcia sportowo – rekreacyjne (np.: gry i zabawy sprawnościowe, zabawy terenowe); 
✓ dyskoteka oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

12 DZIEŃ 
Po śniadaniu (+suchy prowiant) wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Gdańska ok. 18:00. 
 
 

TERMIN CENA 

25.07 - 05.08.2022 2.285 PLN 

 
CENA ZAWIERA 

dojazd i obsługę wygodnym autokarem 
turystycznym z toaletą, video, barem, 
klimatyzacją - autokar zostaje do dyspo-
zycji grupy; 11 noclegów w pensjonacie 
- pokoje 2-4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym; wyżywienie 4 posiłki dzień-
nie (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) + suchy prowiant na drogę 
powrotną; realizację programu; bilety 
wstępu do wszystkich zwiedzanych 
obiektów oraz na baseny; opiekę 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
(nauczyciele) zatwierdzonej przez Kura-
torium Oświaty; usługi przewodników w 
trakcie wycieczek; opiekę medyczną; 
opiekę ratownika na basenie; ubezpie-
czenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków NNW - suma gwarancyjna 
10.000 zł. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

uczestnicy powinni posiadać legityma-
cję szkolną oraz kieszonkowe wyłącznie 
na własne wydatki (według uznania 
rodziców). 

 

80-401 Gdańsk 
Al. Hallera 14 

tel. 58 344 66 55 
biuro@unitur.pl 
www.unitur.pl 
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