ŚWIĘTOKRZYSKIE NAJ..
czyli majówka w Górach
Świętokrzyskich
termin: 01-03.05.2020 r.
I DZIEŃ
Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 07.00.
Przejazd do Chęcin – zwiedzanie zamku,
który w czasach średniowiecza był siedzibą
starostów grodowych, rezydencją rodzin królewskich, tu odbywały się zjazdy rycerstwa.
Przejazd do Ostoi Dworskiej – wizyta u świętokrzyskiego chłopa, bajarza, gawędziarza.
Spotkanie podczas którego będzie można poznać tradycje i obyczaje związane z regionem
świętokrzyskim. Podczas spotkania degustacja chleba wypiekanego tradycyjnie z przepysznym
masełkiem. Dużo humoru i śmiechu. Przejazd na zamek Krzyżtopór największej Rezydencji
Magnackiej XVII wiecznej Europy. Zwiedzanie monumentalnych ruin najbogatszego zamku
skrywającego wiele architektonicznych ciekawostek!
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem: Święta Katarzyna – źródełko św.
Franciszka wg legendy woda w nim ma cudowne właściwości. Wizyta w Hucie Szklanej –
podróż w czasie do epoki wczesnego średniowiecza i spotkanie z osadnikami: garncarzem,
cieślą, zielarką, kowalem, tkaczką, gospodynią słowiańską, rymarzem i bartnikiem. Św. Krzyż
(595 m n.p.m.) – Zespól Klasztorny i kościół Świętej Trójcy, Kaplica Oleśnickiech w których
znajdują się relikwie Krzyża Świetego, platforma widokowa na słynne świętokrzyskie gołoborza.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem: świętokrzyska stolica – Kielce: Pomnik
dzika (jedyny w Polsce), Park Staszica, Aleja Gwiazd, Ulica Sienkiewicza, Wzgórze Zamkowe:
Katedra pw. Wniebowzięcia N.M.P, Pałac Biskupów Krakowskich; Kadzielnia - najpiękniejszy
były kamieniołom, w którym obecnie znajduje się amfiteatr wykuty w skałach; Energetyczne
Centrum Nauki – multimedialna wystawa edukacyjna (90 minut). Zagnańsk – Dąb Bartek
świętokrzyski staruszek.
Przyjazd w miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena 540 zł/os
Cena obejmuje:
- przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie w ośrodku, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
- opiekę pilota
- opiekę przewodnika
- ubezpieczenie NNW w AXA

Cena nie obejmuje biletów wstępu:
Zamek w Chęcinach – bilet normalny 13 zł, bilet ulgowy – 10 zł
Ostoja Dworska – 15 zł
Zamek Krzyżtopór – bilet normalny 11 zł, bilet ulgowy 8 zł
Świętokrzyski Park Narodowy z platformą widokową – bilet normalny 10,50 zł, bilet ulgowy
– 5,50 zł
Huta Szklana – 8 zł
Energetyczne Centrum Nauki - bilet normalny 15 zł, bilet ulgowy – 10 zł

