Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Jędrzejów, Jaskinia Raj
nocny przejazd przez Polskę
zwiedzanie: Jędrzejowa – Muzeum Zegarów
Słonecznych (jedno z trzech w Europie)
przejazd do zamku w Chęcinach - to zamek
królewski. Historia jego powstania przypada na
przełom XIII i XIV wieku. Od latzamekjest
symbolemChęcini jednym z najciekawszych
miejsc województwa świętokrzyskiego.
przejazd do Jaskini Raj - Jaskinia Raj jest
typową jaskinią krasową rozwiniętą w
wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród
polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną
szatą naciekową. Należy do nielicznych w kraju
jaskiń oświetlonych elektrycznie (oświetlenie
światłowodowe) i udostępnionych do
zwiedzania pod opieką przewodnika
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Świętokrzyski Park Narodowy
śniadanie
przejazd autokarem do Nowej Słupi - piesza
wyprawa na Łysą Górę przez Świętokrzyski
Park Narodowy; po drodze Buk Jagiełły i
polana Bielnik, zwiedzanie klasztoru
pobenedyktyńskiego z relikwiami krzyża, na
którym umarł Chrystus tam też muzeum
misyjne- ciekawe eksponaty z całego świata,
możliwość zwiedzenia krypt grobowych z
legendarnym Jeremim Wiśniowieckim.
spacer przez rezerwat Święty Krzyż na
gołoborze (naturalne usypiska skalne
utworzone wskutek procesów geologicznych),
spacer z gołoborza na parking do Huty szklanej
gdzie będzie na nas czekał autokar, którym
pojedziemy do Świętej Katarzyny; tam
zwiedzimy klasztor z figurą patronki
miejscowości potem kaplica w której S.
Żeromski jako młody uczeń zostawił podpis
oglądany do dziś, następnie (w zależności od
pogody i warunków bezpieczeństwa szlaku)
możliwość pieszego wejścia na Łysicę(najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich) spacer
przez Puszczę Jodłową i Świętokrzyski Park
Narodowy, zejście szlakiem do Św. Katarzyny
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Krzemionka Opatowska, Sandomierz
śniadanie
przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta:
Bazylika Katedralna NPM, Dom Długosza,
Rynek z Ratuszem i kamienicami, Brama
Opatowska, Kościół św. Michała i Józefa, Kościół
św. Jakuba
przejazd do Krzemionki Opatowskiej
zwiedzanie liczącej około 2 kilometrów
podziemnej trasy turystycznej neolitycznej
kopalni krzemienia
przejazd do Kazimierza Dolnego
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Kazimierz Dolny, Nałęczów
śniadanie
zwiedzanie Kazimierza Dolnego: zabytkowy
Rynek z kamieniczkami, kościół Farny, zamek i
baszta, Mały Rynek i Jatki, Wzgórze 3 Krzyży,
czas wolny na starówce
przejazd do Nałęczowa : park zdrojowy z
pijalnią wód mineralnych, Pałac Małachowskich,
Muzeum Stefana Żeromskiego tzw. Chata
wyjazd grupy w drogę powrotną
zakończenie imprezy

Cena objemuje
3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok. 90 zł/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1180 zł/os.

1140 zł/os.

1100 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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