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ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE 
Propozycja wycieczki 4-dniowej 

Termin: 15-18.09.2020 

 

 
 
Dzień 1: Łysogóry: Święta Katarzyna, Święty Krzyż 

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd na zwiedzanie 

 

Muzeum Minerałów i Skamieniałości - wyjątkowe miejsce na mapie woj. świętokrzyskiego. 

Można tu zobaczyć minerały i skały z całego świata, w tym największy kryształ górski 

pokazywany w polskich muzeach (100 kg), wielkie geody ametystowe czy meteoryt ważący 

ponad 2 kilogramy. Jest to miejsce gdzie przechowywane są najcenniejsze i najpiękniejsze 

zbiory krzemienia pasiastego. Znajduje się tu także szlifiernia krzemienia pasiastego, gdzie 

turyści mogą zobaczyć jak obrabiane są kamienie ozdobne i szlachetne na autentycznych 

maszynach. Pokaz szlifowanie krzemienia pasiastego, nazywanego kamieniem optymizmu! 

 

Święta Katarzyna to jedna z najważniejszych miejscowości w Górach Świętokrzyskich. 

Zobaczymy tam klasztor klauzurowy sióstr Bernardynek, kapliczkę Stefana Żeromskiego, a 

także wejdziemy na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego – słynnej Puszczy Jodłowej 

gdzie znajduje się magiczne źródełko i kapliczka Św. Franciszka. Według miejscowej tradycji 

woda ze źródełka św. Franciszka na cudowne właściwości – leczy choroby oczu oraz spełnia 

marzenia.  
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Huta Szklana – Święty Krzyż (595 m n.p.m) – Huta Szklana. Wędrówka ścieżką edukacyjną 

na drugi, co do wysokości szczyt w Górach Świętokrzyskich. Święty Krzyż, nazywany też Łysą 

Górą jest owiany legendami i przekazami o świętokrzyskich czarownicach oraz słynnych 

sabatach. Będąc na szczycie zobaczymy platformę widokową na świętokrzyskie gołoborza 

oraz pozostałości wału kultowego. Odwiedzimy również Sanktuarium z Relikwiami Drzewa 

Krzyża Świętego (kościół Św. Trójcy, kaplicę Oleśnickich, Muzeum Misyjne, krypty ze 

spoczywającym w nich Jeremim Wiśniowieckim). Zejście do Huty Szklanej drogą asfaltową. 

Możliwy wjazd Ciuchcią Świętokrzyska lub meleksami – cena w jedną stronę ok. 5,00 zł/os. 

 

Przejazd do Leśnego Dworku w Cisowie, obiadokolacja 

 
Dzień 2: Ujazd, Sandomierz i Winnica Sandomierska 

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie 

 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - rezydencja magnacka ufundowana przez Krzysztofa 

Ossolińskiego w I połowie XVII w. i do czasów Wersalu uznawana za największą w 

Europie. Zamek nazywany jest architektonicznym kalendarzem, krążą o nim różne 

nadzwyczajne historie i legendy, a mimo, że jest trwałą ruiną, to w dalszym ciągu robi 

niesamowite wrażenie na zwiedzających. 

 

Sandomierz jest nazywany Małym Rzymem lub Miastem Ojca Mateusza. W trakcie 

zwiedzania miasta uczestnicy zwiedzą najciekawsze miejsca i zabytkowe obiekty. Na początek 

wejdą na Wzgórze Zamkowe, gdzie znajdują się pozostałości letniej rezydencji Królów Polski, 

tzw. Zamek Kazimierzowski. Następnie przejdą najpiękniejszym wąwozem lessowym w 

Sandomierzu – Wąwozem Królowej Jadwigi i przecisną się przez Ucho Igielne na 

sandomierską starówkę. Tu zobaczą Ratusz z najpiękniejszą attyką w Polsce oraz zabytkowe 

kamieniczki. Dużą atrakcją będzie wejście na taras widokowy Bramy Opatowskiej. 

Odwiedzą też Katedrę Narodzenia NMP, gdzie zobaczą wyjątkowy cykl obrazów Karola de 

Prevot. 

 

Czas wolny na sandomierskim Rynku 

 

Winnica Sandomierska - to małe, rodzinne przedsięwzięcie z wielką pasją. Winnica 

prowadzone przez najmłodszych winiarzy w Polsce. Podczas prezentacji i degustacji można 

liczyć nie tylko na spróbowanie win, lecz również na wiele informacji związanych z historią 

gospodarstwa czy dziejami winiarstwa w świętokrzyskim. Gospodarze opowiedzą jak 

prowadzi się winnicę, z jakich odmian produkują wina i jeśli będą chętni– podszkolą w 

pielęgnacji winnych krzewów. W trakcie wizyty będzie można poznać: tradycje winiarskie w 
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świętokrzyskim, savoir vivre picia i serwowania wina oraz spróbować 3 rodzajów win 

sandomierskich. 

 

Przejazd do Leśnego Dworku w Cisowie. 

 

Dzień 3: Rytwiany, Kurozwęki, Szydłów, Chmielnik 

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie 

 

Rytwiany- Pustelnia Złotego Lasu – zwiedzanie pokamedulskiego zespołu poklasztornego z 

1617 roku. Obecnie można zobaczyć: domki pustelnicze, kościół, zabudowania klasztorne, 

galerię kamedulską, ogrody klasztorne, a także Muzeum Filmu „Czarne Chmury”, 

którego akcja rozgrywała się w Rytwianach. 

 

Kurozwęki - w krainie świętokrzyskich bizonów. Zwiedzanie Pałacu Popielów z XIV w, 

który był kilkukrotnie przebudowywany. Zobaczymy niesamowite wnętrza pałacowe: Kaplicę, 

Salę balową, lochy i piwnice. Na turystów czeka także wyjątkowe przeżycie – safari bizon, 

czyli wjazd wozem do zagrody z bizonami. 

 

Szydłów – polskie Carcassonne, czyli niewielka osada otoczona średniowiecznymi murami. 

W trakcie spaceru zobaczymy zabytkowe obiekty, m.in.: synagogę, ruiny zamku królewskiego, 

Bramę Krakowską oraz kościół ekspiacyjny Kazimierza Wielkiego – kościół św. Władysława 

w Szydłowie. 

 

Synagoga w Chmielniku – Świętokrzyski Sztetl. Dzięki multimedialnym mapom regionu, 

ekranom dotykowym, szybom holograficznym i ukrytym głośnikom, wizyta w dawnej 

synagodze jest fascynującym "spacerem" po przedwojennych uliczkach Chmielnika. Jest 

wyprawą w głąb nastroju i tradycji sztetla, spotkaniem z rodziną przygotowującą uroczysty 

szabat, a także poznawaniem wielu miejsc, w których żyli obok siebie od stuleci Polacy i 

Żydzi i których nigdzie już w Polsce nie ma. 

 

Przejazd do Leśnego Dworku w Cisowie. 

 

Dzień 4: Dąb Bartek, Jaskinia Raj, Chęciny, Ostoja Dworska 

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie 

 

Dąb Bartek to świętokrzyski staruszek pamiętający odległe historyczne czasy. Według podań 

legend pod jego konarami wypoczywali polscy królowie. Dziś to jedno z najstarszych drzew w 

Polsce objęte ochroną pomnikową, a na pewno jedno z najsłynniejszych drzew w naszym kraju. 
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Jaskinia Raj - jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Regionu Świętokrzyskiego 

i jednocześnie najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce.  Zachwyca bogactwem i 

różnorodnością form naciekowych. Wyróżnia się unikatowym w skali świata zagęszczeniem 

skupisk stalaktytów. Jaskinia została uznana na pomnik przyrody i stanowisko archeologiczne. 

Uwaga: bilety do Jaskini Raj trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem 

 

Zamek w Chęcinach jest pięknie usytuowany na Górze Zamkowej (360 m n.p.m). Jego 

położenie sprawia, iż nikt obok Chęcin nie może przejechać obojętnie. W czasach 

średniowiecza na zamku odbywały się zjazdy rycerstwa, zamek był również siedzibą 

starostów grodowych, a także rezydencja rodzin królewskich. Po swojej bogatej i burzliwej 

historii możemy oglądać jego ruiny i wspominać jak ważną pełnił niegdyś funkcję. W trakcie 

wizyty na zamku wejście na wieżę widokową, pokaz tańców średniowiecznych, 

przymierzanie elementów zbroi rycerskiej.  

 

Ostoja Dworska to wizyta u świętokrzyskiego chłopa, bajarza, gawędziarza! Ostoja 

Dworska – miejsce z duszą i sercem! Dla jednych to zagroda edukacyjna, dla innych muzeum, 

a jeszcze dla innych żywe spotkanie z tradycją, kulturą, gwarą świętokrzyską. To miejsce, gdzie 

zapomina się o gwarnym życiu w mieście, gdzie można obcować z naturą i przy okazji spędzić 

ciekawie czas. W cenie biletu wstępu degustacja chleba wypiekanego tradycyjnie z 

przepysznym masełkiem. Dużo humoru i śmiechu! 

 

Przejazd do Leśnego Dworku w Cisowie. 

 

Dzień 5: Kielce 

Śniadanie, pakowanie bagaży, wykwaterowanie 

Przejazd do Kielc, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta. 

 

Spacer po Kielcach – Kadzielnia – jeden z 5 rezerwatów na terenie miasta. Dawny 

kamieniołom, dziś rekreacyjna część miasta. Następnie spacer po stolicy woj. 

świętokrzyskiego: reprezentacyjna ulica Kielc – ul. Henryka Sienkiewicza, Pomnik Dzika, Pałac 

Biskupów Krakowskich – jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce, Katedra pw. 

Wniebowzięcia N.M.P. 

 

Czas wolny na kieleckim Rynku 

Wyjazd w drogę powrotną 

 

Koszty: 

- usługa przewodnika 340,00 zł/dzień + VAT 

- usługa przewodnika po Kielcach 200,00 zł + VAT 

Bilety wstępu: 
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- Muzeum Minerałów i Skamieniałości – 9,00 zł/os. grupowy 

- Świętokrzyski Park Narodowy – 3,50 zł/os. ulgowy, 7,00 zł/os. normalny 

- Platforma widokowa na gołoborze – 2,00 zł/os. ulgowy, 3,50 zł/os. normalny 

- Krypty na Świętym Krzyżu – 2,00 zł/os. dorośli 

- Zamek Krzyżtopór – 8,00 zł/os. ulgowy, 10,00 zł/os. normalny 

- Brama Opatowska – 6,00 zł/os. ulgowy, 8,00 zł/os. normalny 

- Katedra – 2,00 zł/os. dorośli 

- Winnica Sandomierska – 15,00 zł/os. 

- Rytwiany – 8,00 zł/os. grupowy 

- Kurozwęki (safari bizon, pałac i lochy) – 20,00 zł/os. ulgowy, 25,00 zł/os. normalny 

- Szydłów – można zwiedzić z zewnątrz 

- Synagoga w Chmielniku – 6,00 zł/os. ulgowy, 10,00 zł/os. normalny 

- Jaskinia Raj – 22,00 zł/os. 

- Zamek w Chęcinach – 9,00 zł/os. grupowy 

- Ostoja Dworska – 15,00 zł/os. 
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