
 

 

   Wiosenne wczasy na Ponidziu-Busko Zdrój 

            19 – 25 kwietnia 2021 – 7 dni 

Zapraszamy do słonecznego Ponidzia na wczasy wypoczynkowe w 

Busku-Zdroju gdzie każdy z Państwa zregeneruje swoje siły korzystając z 

mikroklimatu, zabiegów leczniczych oraz interesujących propozycji spędzenia 

wolnego czasu. 

Hotel Gromada w Busku – Zdroju położony jest w części uzdrowiskowej 

popularnego kurortu tuż przy zabytkowym Parku Zdrojowym z buską Pijalnią 
Wód. Z uwagi na położenie, Hotel jest idealnym miejscem dla kuracjuszy 
chcących skorzystać z zabiegów w zakładach przyrodoleczniczych, gdzie 

leczone są schorzenia narządów ruchu, chorób reumatycznych oraz chorób 
skóry. Hotel mieści się w trzypiętrowym budynku z windą i podjazdem 

przystosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Słynie z 
bardzo dobrej polskiej kuchni. Internet dostępny jest  bezpłatnie w całym 
obiekcie. 

          

CENA 1280 zł/os  zawiera: 

- dojazd do miejsca pobytu – Busko Zdrój i powrót autokarem do Wrocławia  

- 6 noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienkami 

- całodzienne wyżywienie -  śniadanie , obiad, kolacja serwowane 
   

- obiad w drodze powrotnej 
 
- ubezpieczenie NW,OC 

 
- opłata klimatyczna – 3,70 zł os/dzień 

 
- obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł/os 
 

- 1 x zajęcia z podstaw z chodzenia z kijkami do Nordic Walkingu 
 

- możliwość korzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerów i kijków do 
  Nordic Walkingu 
 

- wyjście na pieczenie podpłomyków do Izby Chleba 



 

- wycieczki 
 wycieczka z przewodnikiem  Wiślica – Pińczów – Ogród na Rozstajach  

( przejazd autokarem, wstępy, przewodnik w cenie) – 5 godzin 
 wizyta w olejarni Zagłoby – pokaz  tłoczenia olejów metodą naturalną na 

oryginalnych, zabytkowych maszynach, degustacja i możliwość zakupu 

olejów m.in. rydzowy, lniany, z orzecha włoskiego, z pestek dyni, 
kokosowy, z czarnuszki (przejazd autokarem, wstęp i degustacja  w 

cenie) 
 zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie / wstęp w cenie/ – 

w dniu powrotu 

 

Goście mogą już skorzystać z oferty Zakładu Odnowy Biologicznej 

mieszczącego się w obiekcie. Zakład dysponuje 16 gabinetami 
zabiegowymi oraz salę z przyrządami do ćwiczeń cardio wraz z UGUL 

(kabina do ćwiczeń i zawieszeń) do pracy z fizjoterapeutą. Bogata oferta z 
zakresu balneoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii 

indywidualnej pomoże przy schorzeniach narządów ruchu, problemach 
reumatycznych oraz skórnych. 

Istnieje możliwość wykupienia zabiegów  

3 zabiegi dziennie przez 6 dni + konsultacja lekarska – 530 zł 
4 zabiegi dziennie przez 6 dni + konsultacja lekarska – 680 zł 
 

PROGRAMY WYCIECZEK 

- 24 kwietnia 2021 - wycieczka autokarowa z przewodnikiem  

Wiślica – Pińczów – Ogród na Rozstajach 

Wiślica – jedna z najstarszych miejscowości w Polsce. Wg legendy jej 

nazwa wywodzi się od imienia  założyciela, księcia Wiślan  - Wiślimira, który 

wraz ze swym dworem miał przyjąć chrzest ponad 80 lat wcześniej niż książę 
Mieszko – w 880 roku. Zwiedzimy: 
 

   
   Bazylika w Wiślicy                         Kaplica w Pińczowie                  Ogród Na Rozstajach 

    

 Bazylikę Narodzenia NMP z 1350 roku, ufundowaną przez Kazimierza 
Wielkiego. Jest to najstarszy i największy kościół dwunawowy w Polsce. 
W jej podziemiach znajdują się pozostałości dwóch wcześniejszych, 

romańskich kościołów z XII i XIII wieku. W jednym z nich zachowała się 
gipsowa posadzka zwana Płytą Orantów, datowana na 1175 rok. Na 

ścianach prezbiterium świątyni zachowały się fragmenty polichromii 
bizantyjskiej z okresu 1397 – 1400  którą wykonano z inicjatywy i na 
koszt Władysława Jagiełły. Zwiedzamy wnętrze 



 Dom Długosza – wybudowany w 1460 roku z fundacji kronikarza Jana 

Długosza. Ufundował do i przeznaczył dla 12-tu kanoników i wikariuszy 
kolegiaty wiślickiej. W zamian wikariusze mieli obowiązek odprawiania 

określonej ilości mszy za duszę fundatora. W budynku znajdowało się kilka 
pokoi, łaźnia, kuchnia, trzy sale i biblioteka. Obecnie mieści się tu plebania 
i muzeum regionalne. Z zewnątrz 

Pińczów - serce  Ponidzia 

Miejscowość położona nad Nidą. W  1424  r. niewielka wówczas osada stała się 
własnością rodu Oleśnickich którzy wybudowali na Górze Zamkowej rezydencję i 
wkrótce  ufundowali klasztor Paulinów. Wcześniej, król Władysław Jagiełło nadał 

Pińczowowi prawa miejskie. W czasach reformacji z miasta wypędzono paulinów, 
a kościół zmieniono w zbór kalwiński. W budynkach poklasztornych powstało 

słynne na całą Europę Gimnazjum Pińczowskie nazywane później „sarmackimi 
Atenami”. Tu kształcił się współtwórca Konstytucji 3 Maja Hugo Kołłątaj, 
tu dokonano pierwszego (1563 r.) przekładu na język polski Biblii zwanej brzeską 

lub pińczowską. W mieście będącym wówczas centrum ruchu reformacyjnego 
funkcjonowała drukarnia ariańska, odbyły się też 22 synody reformacyjne. 

Najcenniejszym zabytkiem Pińczowa jest synagoga - jeden z najstarszych, 
zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Synagoga została 

wzniesiona na przełomie XVI i XVII w., w stylu renesansowym. Z zewnątrz 

Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych  
To królestwo państwa Zofii i Tadeusza Kurczyna, które tworzą tu od 1993 roku. 
Ogród na Rozstajach to jedyny w województwie świętokrzyskim prywatny ogród 

botaniczno - ornitologiczny udostępniony dla zwiedzających. Na obszarze 1 
hektara gospodarze zgromadzili ponad dwa tysiące odmian roślin i 
kilkanaście gatunków ptaków ozdobnych. Występują tu głównie rośliny 

rodzime, dostosowane do naszego klimatu, rośliny wielosezonowe , polne 
zanikające z naszego krajobrazu. Roślin egzotycznych raczej nie ma.  Ogród 

położony jest na północnych zboczach lessowych pagórków, typowych dla 
nadnidziańskiego krajobrazu. Tarasowy układ i znaczne różnice wysokości 
(do 18 metrów) tworzą unikalny klimat i urozmaicają krajobraz, dając 

możliwość podziwiania założenia z różnych perspektyw. Tłem dla ogrodu są 
zachowane ponad stuletnie drzewa. Uzupełnieniem kompozycji są liczne 

oczka wodne, szemrzące strumyki i wodospady. Unikalnego charakteru 
dodają rzeźby wtopione w krajobraz. Żeliwne, kamienne  w większości 
drewniane, spełniają nie tylko funkcję estetyczną ale i użytkową, pełniąc rolę 

mebli ogrodowych.                                            

 

- 25 kwietnia 2021 - zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich w 

Jędrzejowie (dzień powrotu) 

 

Muzeum powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa 

Przypkowskiego, który od 1895 gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także 
literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice /nauka związana 

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/woj-swietokrzyskie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Przypkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Przypkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnomonika


z astronomią dotycząca obliczania i kreślenia zegarów słonecznych/. Jego syn 

Tadeusz Przypkowski kontynuował dzieło ,  znacząco rozbudowując kolekcję. 
Muzeum mieści się w dwóch zabytkowych domach: byłej aptece z początku XVIII 

wieku i siedzibie Przypkowskich z 1906. Oprócz wszelkiego rodzaju zegarów i 
urządzeń do pomiaru czasu zobaczymy zachowane lub odtworzone wnętrza 
pokojów z początku XX wieku, wyposażone w meble, dywany, obrazy i bibeloty z 

epoki, a także ozdobne meble XVII i XVIII-wieczne. 

Zapraszamy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibelot

