
 

Strona 
| 1 

 

 
 

 

 
 

Góry Świętokrzyskie, JuraPark Bałtów – oferta dla najmłodszych 
 

PROGRAM 

I dzień  

08.00 -  wyjazd ze szkoły w kierunku Kielc 

przejazd do Huty Szklanej  

12.00 - zaproszenie na zupkę w Izbie Dobrego Smaku pod Świętym Krzyżem  

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

podziwianie panoramy gołoborza z tarasu widokowego na Świętym Krzyżu 

przejazd do ośrodka 

zakwaterowanie 

18.00 - obiadokolacja w ośrodku 

II dzień  

08.00 -  śniadanie 

 przejazd do Krzemionek Opatowskich 

11.00 - Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich, zwiedzanie kopalni 

krzemienia pasiastego z polami eksploatacyjnymi i architekturą podziemnych wyrobisk oraz rekonstrukcji 

osady neolitycznej (zabudowania mieszkalne i gospodarcze z młodszej epoki kamienia) 

 przejazd do Bałtowa 

13.30 - obiad  

przejście do JuraPark Bałtów 

14.25 -  zwiedzanie JuraParku z przewodnikiem 

15.30 - Park Rozrywki 

16.45 - kino emocji 5d 

17.10 - Prehistoryczne Oceanarium 

 powrót do ośrodka 

19.30 - kolacja  

III dzień  

08.00 -  śniadanie 

zabawa na w Krainie Zabawy na terenie Kompleksu Świętokrzyska Polana (kompleks dmuchańców lub park 

linowy) 

 „Oceanika” –  wizyta w magicznym miejscu na terenie Kompleksu Świętokrzyska Polana. „Oceanika” to 

ogromne akwaria, gdzie znajdują się setki gatunków ryb i innych wodnych zwierząt oraz roślin z różnych 

zakątków świata. Przewodnik przedstawia ciekawostki, zdradza tajemnice wodnego świata znane tylko 

nielicznym. Dzięki niemu zwiedzający dowiadują się która ryba dała życie zwierzętom lądowym i jaki 

gatunek przynosi szczęście ludniom. 

12.30 - przejazd do Zagnańska - Dąb Bartek 

14.00 - obiad  

15.00 - wyjazd do Warszawy 

18.30 - powrót do szkoły (godzina powrotu jest przybliżona) 

 

 

Koszt  

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 576zł 30 osób - 484zł 40 osób - 456zł 45 osób - 435zł 

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

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 
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