
 
 

 
 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARY,  

JURAPARK BAŁTÓW 
 

PROGRAM 

I dzień  

08.00 -  przejazd w kierunku Kielc  

11.30 - Kapkazy - Bodzentyn – warsztaty regionalne:”. 

-„Gliniane cudoki”, warsztaty ceramiczne z zakresu podstaw lepienia z gliny  

 -„Od ziarenka do bochenka”, wyrób i wypiek podpłomyków, „Od mlecka do serecka”, prezentacja wyrobu i 

degustacja białego sera  

(poczęstunek: kompot +”oponki”) 

-spotkanie z „Zielichą”, warsztaty zielarskie  

 -wizyta w stadninie koni „Manoah” 

 -ognisko z kiełbaskami 

przejazd do ośrodka 

18.30 - obiadokolacja w ośrodku 

 zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka 

II dzień  

08.00 -  śniadanie, pobranie suchego prowiantu  

 przejazd do Huty Szklanej 

10.00 -  wędrówka na Święty Krzyż, zwany Łysą Górą - drugi szczyt pod względem wysokości Gór Świętokrzyskich 

podziwianie panoramy gołoborza (najbardziej charakterystycznego elementu przyrody nieożywionej 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego) z tarasu widokowego na Świętym Krzyżu 

12.00 - wejście do Muzeum Przyrodniczo – Leśnego ŚPN na Świętym Krzyżu - niezwykły spektakl światła, 

dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia  

dawny klasztor opactwa benedyktyńskiego: przejście niezwykłymi krużgankami, zbudowanymi w XV wieku 

w stylu gotyckim, którymi dawniej przechadzali się zakonnicy do Kościoła i Kaplicy Oleśnickich, gdzie 

usłyszymy barwną legendę o relikwiach Świętego Krzyża i księciu Emeryku 

zejście do Nowej Słupi 

14.00 - przejazd do Krzemionek Opatowskich 

15.00 - zwiedzanie kopalni i warsztaty archeologiczne pt. „W neolitycznej osadzie”, które  odbywają się w  

 zrekonstruowanej wiosce prahistorycznej 

 powrót do ośrodka 
18.30 - obiadokolacja 

 dyskoteka 

III dzień  

08.00 -  śniadanie  

 przejazd do JuraPark Bałtów  

wędrówka z przewodnikiem po parku – obserwacja naturalnej wielkości rekonstrukcji dinozaurów, 

Prehistoryczne Oceanarium, 

Kino Emocji 5D,  

zabawa w parku rozrywki 

14.00 - obiad  

20.00 - powrót do Warszawy (godzina powrotu jest przybliżona) 

 

 

Koszt  

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 600zł 30 osób - 516zł 40 osób - 487zł 45 osób - 466zł 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT, bezpłatne miejsca dla opiekunów. 

WIRTUR Barbara Walczak-Iterman 
04-470 Warszawa, ul. Marsa 130 lok. IV, tel. 22 673 48 58, faks 22 465 14 31 

Konto:  50102055581111105240600043 

www.wirtur.pl ; wirtur@wirtur.pl 
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