
Program wycieczki   „GÓRY   ŚWIĘTOKRZYSKIE    2020 

30 czerwca (wtorek)                                                                                                    

BRANIEWO (6.00), Elbląg (7.00), wyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego ok 550  km,                               

po drodze  Krzemionki Opatowskie – zwiedzanie Kopalni Krzemienia Pasiastego (obiekt 

wpisany na listę dziedzictwa UNESCO)                                                                                      

OSTROWIEC,  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg                        

1 lipca (środa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OSTROWIEC, śniadanie, wyjazd na trasę: Grzegorzowice - romańska rotumda jedna z 

najstarszych w Polsce, Przełęcz Hucka – wędrówka na Łysą Górę (Św. Krzyż), platforma 

widokowa na największym gołoborzu w Polsce, Gołoborze Kobendzy – Muzeum 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Sanktuarium Drzewa Krzyża, Nowa Słupia (Muzeum 

Dymarek), Bodzentyn –  ruiny zamku biskupiego, kościół fundacji biskupa Oleśnickiego, 

zagroda Czernikiewiczów, Wąchock – romańskie zabudowania Cystersów,  powrót do 

Ostrowca,                                                                                                                              

OSTROWIEC, obiadokolacja, nocleg  

2 lipca (czwartek)                                                                                                                                                              

OSTROWIEC, śniadanie, pętla autokarowa: Kielce – spacer po mieście, katedra, pomnik dzika, 

deptak, Rynek, kościół św. Wojciecha, zwiedzanie rezerwatu Kadzielnia, Jędrzejów – muzeum 

zegarów, Chęciny – zwiedzanie zamku, Jaskinia Raj – zwiedzanie. Przejazd do Ciekot (tu w 

latach 1871 - 1883 w skromnym dworze administratora folwarku mieszkali Żeromscy), Święta 

Katarzyna (źródełko św. Franciszka, Kaplica Żeromskiego, Klasztor), powrót do Ostrowca,                                                                                                              

OSTROWIEC, obiadokolacja, nocleg 

3 lipca (piątek)                                                                                                                                       
OSTROWIEC, śniadanie, wyjazd na pętlę: Opatów – miasto leżące na skrzyżowaniu szlaków 

handlowych, kolegiata zakonu Templariuszy, podziemna trasa turystyczna. Ujazd Pałac 

Krzyżtopór – największa przed wybudowaniem Wersalu rezydencja XVII w. Europy. 

Kurozwęki – jedyna w Polsce hodowla bizonów. Szydłów – polski Carson, średniowieczny 

układ miasta, mury obronne, Brama Krakowska, kościół św. Stanisława Biskupa, synagoga. 

Łagów, Jaskinia Zbójecka, powrót do Ostrowca                                                                                       

OSTROWIEC, obiadokolacja, nocleg 

4 lipca (sobota)                                                                                                                                       

OSTROWIEC, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Elbląga i Braniewa, a po drodze 

ŁOWICZ zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych obiektów miasta: nietypowy i 

nieregularny układ urbanistyczny oparty na 3 równoległych ulicach, Stary Rynek kwadratowy, 

Nowy Rynek trójkątny, ruiny XIVw. zamku prymasowskiego, barokowo renesansowa bazylika 

katedralna, kościół Św. Ducha, barokowy kościół Pijarów. Obiad. Wyjazd do Braniewa. 

Koszt wycieczki  1.050 zł, a dla członków PTTK 1.000 zł (zgłoszenia w Oddziale PTTK Elbląg 

lub pod nr tel. 504 37 14 55) 

Świadczenia: 

- przejazd autokarem turystycznym  -  noclegi w hotelach w pokojach 2 osobowych z łazienkami; 

- wstępy do zwiedzanych obiektów  -  obsługa przewodnicka w zwiedzanych obiektach 

- ;ubezpieczenie KL  i NNW  -  obsługa pilota na całej trasie  - wyżywienie jak w programie;    


