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Góry
Świętokrzyskie

 

Pasmo górskie w południowo-

wschodniej Polsce, w centralnej części
Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to
Łysica w paśmie Łysogór. Nazwa gór
pochodzi od relikwii Krzyża Świętego
przechowywanych w klasztorze na Łysej
Górze. Region ten od dawien dawna
naznaczony był magią. Ta niezwykła
kraina, nazwana dziś Świętokrzyskiem,

jeszcze długo po wprowadzeniu
chrześcijaństwa, utrzymywała resztki
pogańskich rytuałów i wierzeń. W
Polsce, w świadomości ludzi i
legendach, historia czarownicy
nierozerwalnie związana jest z Łysą Górą.

Łysica

 

Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o
wysokości 611,8 m n.p.m. Należy do Korony Gór

Polski, jest jej najniższym szczytem. Góra ma
dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek,

nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem,

wznosi się na wysokość 608 m n.p.m. Na
wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się

replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz
nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej.
Łysica jest całkowicie porośnięta lasem. W

partiach szczytowych rośnie jodła, a poniżej las
jodłowo-bukowy. Na stoku południowym, na
wysokości ok. 590 m, położone jest niewielkie
torfowisko. Na stoku północnym znajdują się

liczne źródła strumieni. W partiach szczytowych
gnieżdżą się orliki krzykliwe, krogulce i kobuzy.

Podania mówią, że u podnóża Łysicy istniała
kiedyś pogańska świątynia, na miejscu której

obecnie znajduje się klasztor sióstr
bernardynek.



Zamek Królewski
w Chęcinach

 

Zamek Królewski w Chęcinach
wzniesiono na grzbiecie skalistego
wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII
i XIV wieku. Mieszkała tu, wraz ze swym
ogromnym skarbcem, królowa Bona. 

Obecnie zamek w Chęcinach jest
jednym z najczęściej odwiedzanych
zabytków tego typu w Polsce. Potężne
baszty dominują nad okolicą i widoczne
są już z trasy biegnącej do Krakowa. Do
dziś zachował się pełen obwód
zewnętrznych murów obronnych, dwie
wieże, baszta i fundamenty budynków
mieszkalnych. W wieży wschodniej
mieści się punkt widokowy.

Muzeum Starożytnego
Hutnictwa

Świętokrzyskiego

 

Rewelacyjne wyniki badań nad starożytnym
hutnictwem świętokrzyskim spowodowały, że

już w 1956 roku Muzeum Techniki podjęło
inicjatywę zorganizowania specjalnej placówki
muzealnej , która prezentowałaby tę tematykę. 

Na lokalizację placówki wpłynęło odkrycie
fragmentów starożytnych pieców hutniczych

na skraju Nowej Słupi  bezpośrednio przy
drodze wiodącej  na szczyt góry Święty Krzyż w

Górach Świętokrzyskich , a więc w miejscu
położonym na trasie szlaku turystycznego .

Przyjęto bowiem założenie , aby budynek 

placówki był równocześnie pawilonem
ochronnym nad odkopanymi reliktami

starożytnego hutnictwa



Aleja Miniatur
„Wonderful World”
w Krajnie

 

Aleja Miniatur udostępnia podróż po całym
świecie w zaledwie kilka godzin! Tutaj
przeniesiesz się prawie na wszystkie
kontynenty świata aby poznać kulturę i
architekturę z najróżniejszych zakątków
globu. W parku znajdują się miniatury
najsłynniejszych budowli świata oraz
niezwykłych miejsc stworzonych przez
naturę. Prawie wszystkie miniatury zostały
wykonane w skali 1:25. Na terenie Alei
znajdują się jedyne w Europie miniatury
nieistniejących już wież World Trade Center
mierzące z iglicą ok. 20 metrów wysokości
(skala 1:25). Aleja Miniatur jest w ciągłej
rozbudowie a jej zbiór to już ponad 50
budowli!

MIEJSCE
ZAKWATEROWANIA

KOMPLEKS KUŹNICA

 

 

Kompleks Kuźnica to nowoczesny
obiekt wypoczynkowy, który

znajduje się w niewielkiej,
malowniczej miejscowości Sielpia

Wielka i jest położony wśród
pięknych lasów sosnowych oraz w
bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. 

Na terenie ośrodka znajdują się:

altany ogrodowe z miejscem
ogniskowym i grillem,

boisko, restauracja i kawiarnia.

Pokoje 2 i 3 osobowe są urządzone
nowocześnie i ze smakiem.



PROGRAM
WYCIECZKI

 

DZIEŃ I
07.45    Zbiórka z wyznaczonego
miejsca
08.00   Wyjazd z Warszawy
11.30     Zwiedzanie -  Park miniatur w
Krajnie lub Starożytne Muzeum
Hutnictwa z warsztatami / podział
grupy  na zajęcia / z  kowalstwa,

garncarstwa, hutnictwa,

plecionkarstwo ,dawna kuchnia
14.30   Przyjazd do ośrodka –

zakwaterowanie
15.00   Obiad
16.00   Wizyta w Parku Linowym
19.00   Kolacja

 

DZIEŃ II
08.00  Śniadanie
09.00   Wyprawa z przewodnikiem     na
  Łysicę Święta Katarzyna   kościół Św.

Katarzyny i klasztor bernardynek
klauzurowych, Kapliczka Żeromskiego,

źródełko Św. Franciszka, wejście na
Łysicę- najwyższego szczytu Gór
Świętokrzyskich.   Osada Średniowieczna,

Gołoborze, Muzeum Skamieniałości
15.00  Obiad 

16.00  Zajęcia sportowo- rekreacyjne
18.30  Kolacja
20.00  Dyskoteka
 

DZIEŃ III
09.00  Śniadanie
10.00  Wykwaterowanie z hotelu
12.00   Zwiedzanie   z przewodnikiem
Zamku Królewskiego w Chęcinach
14.00  Obiad po trasie
17.30 - 18.00 Przyjazd do Warszawy



CENA:
Terminy: 

wrzesień/październik 2019

 

CENA ZAWIERA:

· Zakwaterowanie w Kompleksie
Kuźnica / 2 noclegi /
· Realizację programu
· Transport autokarowy
· Wyżywienie według programu
· Opiekę animatorów  i przewodników
oraz bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów
· Ubezpieczenie NNW uczestników w
czasie podróży i pobytu

 

Zawartość przedstawionej oferty jest
własnością Przedsiębiorstwa

Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu
Sp. z o.o. na podstawie Ustawy o

prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Dziennik

Ustaw z 1994 nr 24 poz.83
 

Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki
Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
04-036 WARSZAWA

tel. 22 810 00 02, turystyka@potris.pl,
www.potris.turystyka.pl

www.facebook.com/PotrisTurystyka
KONCESJA TURYSTYCZNA 0486


