
 

Góry Świętokrzyskie – III dni 
 

Ramowy program: 

 

 

I dzień: 

 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Annopola. 

Przejazd do miejscowości Ujazd. Zwiedzanie największych ruin zamku w Polsce- Zamku 

Krzyżtopór - zamek w Ujeździe łączył cechy rezydencji i fortecy. Zbudowano go z miejscowego 

kamienia na planie otoczonego fosą pięciokąta z bastionowym systemem fortyfikacji, w którym 

znajdował się pałac, budynki gospodarcze i obszerny dziedziniec. 

W zamku stosowano symbolikę związaną z kalendarzem: miał tyle okien ile dni w roku, tyle pokoi 

ile tygodni, tyle sal ile miesięcy i cztery baszty narożne jako oddanie pór roku. 

Łysa Góra- droga królewska, zwiedzanie Sanktuarium na Świętym Krzyżu, słynne gołoborza- 

platforma widokowa. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

II dzień: 

 

Śniadanie. 

Zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach- potężne, malownicze ruiny królewskiego zamku 

zdecydowanie dominują nad okolicą, strzelistymi wieżami wskazując drogę z odległości wielu 

kilometrów. Do czasów nam współczesnych zachował się pełen obwód zewnętrznych murów 

obronnych, obydwie wieże, baszta czworogranna i fundamenty budynków mieszkalnych. W 

wysokiej na 20 metrów wieży wschodniej mieści się punkt widokowy, skąd rozciąga się wspaniała 

panorama na malownicze pasma Wzgórz Chęcińskich. 

Centrum Nauki Leonardo da Vinci - to drugi co do wielkości po Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie, obiekt popularyzujący nowoczesną naukę przez zabawę. Lokalizacja Centrum daje 

nieograniczone możliwości.   Na terenach  inwestycyjnych powstał obiekt, gdzie znajduje się 

najnowocześniejszy sprzęt i ekspozycje z całego świata. Zwiedzający mają możliwość 

bezpośredniego kontaktu z twórczością Leonarda da Vinci. Dzieci i dorośli mogą podziwiać 

trójwymiarowe modele projektów Leonarda, zbudować wynalazki na interaktywnych 

stanowiskach, podziwiać „Ostatnią Wieczerzę” czy „Mona Lisę”. Każdy może zapoznać się z 

najważniejszymi notatkami Leonarda i odkryć wiele tajemnic tego piętnastowiecznego geniusza.  

Młodzież i dzieci mogą przeprowadzać eksperymenty naukowe poznając tajemnice przyrody. 

*Wizyta w Jaskinia „Raj”- jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór 

Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. 



Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj 

skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za 

rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

III dzień: 

 

Śniadanie. 

Muzeum Wsi Kieleckiej – w Tokarni znajduje się Park Etnograficzny gdzie można przenieść się 

w dawne czasy i poczuć klimat minionych dni. W skansenie znajduje się około 30 starych 

wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarczych, drewniany kościół, drewniany dwór, wiatrak a 

także ekspozycję obrazów i rzeźb. Domy i inne budynki rozmieszczone są na pagórkowatym 

terenie i skupione na wzór dawnych wiosek. We wnętrzach można podziwiać oryginalne meble i 

całe wyposażenie domostw. Skansen w Tokarni jest “perłą” województwa Świętokrzyskiego… 

Obiad. 

Przejazd o  miejscowości Kurozwęki.  

Kurozwęki to malowniczo położony zakątek, będący znakomitym miejscem do spokojnych 

spacerów jak i przeżycia wielu ciekawych przygód. Zespół pałacowo-parkowy znajduje się w nisko 

położonej północno-zachodniej części Kurozwęk. Należą do niego: pałac, pawilon wschodni pawilon 

zachodni, budynek stajni strzeżonym przez dwa lwy, a także fragmenty krajobrazowego parku 

angielskiego. Obecny Właściciel po odkupieniu rodzinnego majątku z rąk Państwa, sprowadził do 

Kurozwęk stado bizonów. Postanowił stworzyć w Kurozwękach ciekawe atrakcje dla turystów jak 

również ugościć ich.  

Pałac i jego Skarby. Wnętrza kurozwęckiego Pałacu udostępnione są do zwiedzania z 

przewodnikiem, który zapoznaje turystów z historią pałacu oraz zamieszkujących go rodów, a 

także z aktualnymi ciekawostkami. Zwiedzanie obejmuje pierwsze piętro pałacu - salę balową, 

salony, taras widokowy, krużganki i XVIII w. kaplicę, jak również dziedziniec i muzeum. 

Lochy pełne tajemnic.  Zwiedzanie obejmuje dziedziniec, lochy pełne bajek i legend, a także 

piwnice z historią pałacu. W piwnicach pałacu zorganizowana została salka muzealna, w której 

obejrzeć można reprodukcje broni rycerskiej oraz zabytki znalezione podczas prowadzonego od 

2000 roku odgruzowywania i porządkowania piwnic zamkowych. 

Safari bizon. Kraina bizonów rozciąga się tuż za pałacem. Bizony do Kurozwęk zostały 

sprowadzone z Belgii. Każdego roku wiosną można zobaczyć na łąkach za pałacem malutkie 

bizonięta. Turystów zaciekawi na pewno oglądanie zwierząt z bliska podczas wycieczki wozem 

„safari bizon”, który wjeżdża na łąki pomiędzy bizony. 

Labirynt. Spacerując po labiryncie można sprawdzić swoją zdolność orientacji w terenie, jak 

również wiedzę. Na terenie labiryntu nie działają telefony komórkowe, przez co adrenalina jest 

większa. Co roku organizujemy konkursy, w ścieżkach labiryntu umieszczamy punkty z pytaniami, 

które trzeba odnaleźć. Każdy uczestnik zabawy ma za zadanie odszukać ukryte pytania i 

uzupełnić specjalną krzyżówkę.  

Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych. 

 

 

 

\ 

 

 



 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport komfortowym autokarem (WC, Klimatyzacja, DVD) 

- nocleg wg programu (pokoje 2,3,4 os z łazienkami) 

- wyżywienie wg programu  

- realizacja programu wraz z biletami wstępu  

- opieka pilota- przewodnika 

- przewodnicy lokalni 

- ubezpieczenie uczestników 

- opłaty drogowe, parkingi 

- podatek VAT 

 

 

 

* Nie gwarantujemy wejścia do Jaskini „Raj” - zależy od terminu i dostępności miejsc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


