WYCIECZKA
WYCIECZKA
DO PARYŻA
GÓRY
6 dni
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dzień 1 :
-

Dzień 2 :
-

Dzień 3 :
-

-

wyjazd autokaru w Góry Świętokrzyskie
przyjazd w Góry Świętokrzyskie, spotkanie z przewodnikiem i
zwiedzanie:
Jaskini Raj -najpiękniejszej jaskini krasowej w Polsce z
licznymi stalaktytami, stalagmitami i kolumnami skalnymi.
ruin zamku gotyckiego w Chęcinach , gdzie swoje skarby
gromadziła królowa Bona, udostępniona wieża widokowa
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
przejazd do Ośrodka Wypoczynkowego,
zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg
śniadanie,
spotkanie z przewodnikiem i dalsze zwiedzanie:
Święta Katarzyna- Źródełko św. Franciszka położone przy
drewnianej kapliczce u stóp Łysicy- najwyższego
wzniesienia Gór Świętokrzyskich, owiane licznymi
legendami z uzdrawiającą mocą wody....
Gołoborza- wielka osobliwość w skali europejskiej,
gigantyczne rumowiska skalne, które mają miejscami nawet
kilkanaście metrów głębokości tworząc szare plamy gołego
boru.. ,
Zespół klasztorny benedyktynów, do którego sprowadzono
relikwie Krzyża Świętego-pięć drobinek krzyża, na którym
skonał Jezus Chrystus.
Św. Krzyż- zwany też Łyścem albo Łysą Górą upodobały
sobie czarownice, które przylatują tutaj na sabaty...
Nowa Słupia- figura kamienna zwana Pielgrzymem albo
Emerykiem to mężczyzna, który został zamieniony w kamień
i odtąd każdego roku posuwa się tylko o ziarnko piasku....
powrót do Ośrodka,
obiadokolacja ew. połączona z imprezą integracyjną (dod. płatną
ok. 30- 50 zł/os) i nocleg
śniadanie,
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie :
przyjazd do Kielc, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Kielc:,
Bazylika katedralna z XII w- nawiązuje w swym stylu do okresu
baroku., Kadzielnia- rezerwat przyrody nieożywionej ze
wspaniałymi zjawiskami krasowymi. Tu również znajduje się
kilkanaście jaskiń (największa ma 140 m długości) a w ściany skalne
wkomponowano amfiteatr z 5 tys. Miejsc, w którym odbywają się
liczne imprezy plenerowe., Karczówka
wyjazd w drogę powrotną po drodze zwiedzanie Dębu Bartek w
Zagańsku,
ew. możliwość zjedzenia obiadu (dod. płatny 20-25zł/os.)
powrót około 21.00/22.00

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
-przejazd komfortowym autokarem
-2 noclegi , 2 śniadania i 2
obiadokolacje w Ośrodku
Wypoczynkowym (pokoje 2,3osobowe z łazienkami)
-opiekę pilota ,
-usługę przewodnika,
-ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł
Cena nie zawiera:
-biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów ok. 60zł/os.
-dopłaty do imprezy integracyjnej

