
               KIELCE – MIASTO BISKUPÓW  

                        ŚWIĘTOKRZYSKIE              

            22/23/24/25/26  czerwca 2022 

Kielce(zabytki) – Michniów Mauzoleum – Wąchock opactwo i 

pomnik Sołtysa – Bodzentyn ruiny zamku i Zagroda 

Czernikiewiczów – Huta Szklana Osada Średniowieczna –  Busko 

Zdrój uzdrowisko – Olejarnia Zagłoby – Ogród Na Rozstajach 

Młodzawy Małe – zamek Chęciny – Jędrzejów Muzeum Zegarów 

22 czerwca 2022, środa – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia o godz.07:00 z parkingu przy pl. Solidarności. Na trasie 

przerwa śniadaniowa i kawowa. Nasze pierwsze spotkanie z Kielcami zrobimy w 
Muzeum Narodowym, zwiedzając wystawy z przewodnikiem. 

 Kielce Muzeum Narodowe 
Muzeum Narodowe w Kielcach jest ponad 100-letnią placówką. W swoich 

zbiorach posiada eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, 
sztuki ludowej, literatury, archeologii i przyrody. 

  

 
Muzeum zostało założone w 1908 roku. Najpierw działało jako Muzeum 
Świętokrzyskie. W latach 70-tych po wojnie przekazano na siedzibę  muzeum 

dawny pałac Biskupów Krakowskich, najlepiej zachowaną w Polsce rezydencję z 
epoki Wazów.  

 

 



W dawnych apartamentach biskupich i gościnnych znajduje się Galeria 

Malarstwa i Sztuki Zdobniczej gdzie obejrzymy ekspozycje wyrobów 
rzemiosła artystycznego najwyższej klasy europejskiej, ponadto XVII-wieczne 

malarstwo francuskie, włoskie i polskie. Na tyłach pałacu zobaczymy piękny 
zrewitalizowany barokowy  ogród włoski. Inicjatywa utworzenia w Pałacu 
Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego zrodziła się w okresie 

międzywojennym 
  

  
   Sanktuarium  marszałka J. Piłsudskiego                            Galeria Malarstwa i Sztuki Zdobniczej 

Po raz pierwszy otworzono je w 1938 roku w pomieszczeniach, które w sierpniu 

i wrześniu 1914 roku stanowiły kwaterę główną Józefa Piłsudskiego i sztabu 
Legionów Polskich.  Kolejne otwarcie zrekonstruowanego Sanktuarium miało 
miejsce w roku 1990. W trzech pomieszczeniach parteru prezentowane są m.in.: 

popiersie marszałka autorstwa Stanisława Rzeckiego, kopie sztandarów pułków 
legionowych, a także obraz lwowskiego malarza batalisty – Stanisława 

Batowskiego-Kaczora przedstawiający Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do 
Kielc. 

            

Dopełnieniem założenia rezydencjonalnego jest barokowy ogród, rozpościerający 
się na tyłach pałacu, nazywany ogrodem włoskim. Powrót do wyglądu z 

XVII/XVIII wieku nastąpił w roku 2003. Obecnie nadal trwają prace zmierzające 
do zakończenia jego rewitalizacji. 

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację 

23 czerwca 2022, czwartek – 2 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Kielc. 

KIELCE 
Stolica województwa świętokrzyskiego, niewątpliwie jedno z najpiękniej 

położonych miast w kraju. Przez długie wieki życie miasta skupiało się wokół 
dworu biskupów z Krakowa. Dominacja Kielc rozpoczęła się dopiero w 1789 roku 



kiedy decyzją Sejmu Czteroletniego skasowano dobra biskupie a miasto przeszło 

pod administrację państwową. Błyskawiczny rozwój nastąpił jednak dopiero po II 
wojnie światowej. Rozbudowano przemysł a dla napływającej z przeludnionych 

świętokrzyskich wiosek ludności wybudowano dzielnice i osiedla mieszkaniowe. 
Kielce przerodziły się w liczący w kraju ośrodek kulturalno-naukowy, 
przemysłowy, administracyjny. Obecnie liczy ponad 195 tysięcy mieszkańców. 

Podczas spaceru z przewodnikiem odwiedzimy najciekawsze miejsca i 
najcenniejsze zabytki w mieście. 

 Rynek  
Rynek w Kielcach po wielkim remoncie odzyskał  w 2011 roku swój wygląd 

sprzed przeszło stu lat. Stał się też, obok deptaka, ulubionym miejscem 
spacerów i spotkań zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów. Kielecki rynek 

wytyczono podczas lokacji miasta w XIV wieku, na miejscu wcześniejszego placu 
targowego. Także w kolejnych wiekach pełnił przede wszystkim funkcje 
handlowe. W jego obrębie znajdowały się również budynki publiczne. Podczas 

ostatniego remontu na środku placu odkryto pozostałości starego, 
średniowiecznego ratusza. Obręb jego murów jest dziś oznaczony innym kolorem 

kamienia. Rynek otaczają kamienice pochodzące przede wszystkim z przełomu 
XIX i XX wieku. Najbardziej okazałą budowlą jest zajmujący całą pierzeję 

zachodnią ratusz. Ciekawostką kieleckiego rynku jest stojąca tu figura świętej 
Tekli. Ustawiono ją tu w II połowie XVIII wieku by chroniła miasto od powodzi i 
zarazy. 

  
 

 Katedra Wniebowzięcia NMP  
Początkami swymi sięga XII wieku jako niewielki romański kościół kolegiacki. W 
wyniku wielokrotnych przebudowań świątynia zatraciła pierwotne cechy. Dziś ma 

charakter wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki na planie prostokąta. 
Barokowy ołtarz główny wykonany jest z drewna, cały złocony.  

 

  



Wielką czcią otaczany jest umieszczony w nim obraz Matki Boskiej Kieleckiej 

zwanej Różańcową lub Łaskawą, namalowany około 1600 roku przez nieznanego 
malarza. Obraz słynie licznymi łaskami, stąd też w 1991 roku świątynia została 

ogłoszona Sanktuarium Maryjnym. Zwiedzimy wnętrze 

 Spacer Aleją Sław 

Podczas spaceru przez tereny Parku Miejskiego zobaczymy Aleję Sław. Jej 
początki sięgają 2005 roku kiedy to postawiono pierwsze trzy rzeźby ; Tadeusza 

Kantora, Igora Strawińskiego i Franza Kafki . W kolejnych latach w parkowej alei 
ustawiano sukcesywnie następne popiersia „ludzi kultury XX wieku” – znanych 
kompozytorów, piosenkarzy, malarzy i  pisarzy wykonane z brązu. 

 Rezerwat przyrody Kadzielnia 
Od XVII wieku na Kadzielni istniał kamieniołom, z którego czerpano surowiec do 
wypalania wapna. Z czasem powstało potężne wyrobisko, zalewane wodami 
podziemnymi, które znalazło się w granicach miasta. Dziś jest to obszar 

chroniony prawnie, gdyż przedstawia dużą wartość naukową i krajobrazową.  
 

        

W związku z tym utworzono tu rezerwat przyrody nieożywionej obejmujący 
wzniesienie Kadzielnia. U stóp Kadzielni powstał park rekreacyjny z pięknym, 

ogromnym amfiteatrem, w którym od lat odbywają się koncerty i inne imprezy. Z 
tarasów utworzonych na trasie spacerowej po rezerwacie rozciągają się piękne 
widoki na okolicę.  

 Karczówka 
Rezerwat krajobrazowy  Karczówka został utworzony w roku 1953 . Nazwa 
powstała od  wysokiej, skalistej, pokrytej drzewami góry która stanowi centrum 
rezerwatu. Kościół na górze wzniesiony został w 1624 r. przez biskupa 

krakowskiego Marcina Szyszkowskiego jako wypełnienie ślubów, złożonych przez 
niego, za ochronę miasta przed wielką zarazą.  

 

     

https://www.polskieszlaki.pl/amfiteatr-w-kielcach.htm


Z czasem nastąpiła rozbudowa kościoła i budowa klasztoru gdzie osiedli 

bernardyni. Od dawna jest to ulubiony cel przechadzek mieszkańców Kielc i 
turystycznych wycieczek. Miejsce uznawane jest za jedno z najpiękniejszych w 

okolicy. 

 Zamek w Chęcinach 
Zamek w Chęcinach wzniesiono na przełomie XIII i XIV stulecia i od początku był 
miejscem ważnych wydarzeń politycznych. To tutaj prawdopodobnie 

przechowywane były czasowo skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej oraz skarbiec 
koronny. W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez króla Kazimierza 
Wielkiego, stając się wówczas jedną z najpotężniejszych warowni w całej Polsce. 

Nic więc dziwnego, że chęciński zamek był rezydencją rodzin królewskich. 
Gościły tu: Adelajda - druga żona Kazimierza Wielkiego oraz jego siostra - 

Elżbieta, sprawująca rządy w imieniu swego syna Ludwika Węgierskiego. 
Mieszkała tu również znana ze swego bogactwa królowa Bona. Okres świetności 
twierdzy w Chęcinach zakończył się w XVIII wieku, głównie za sprawą ataków 

Szwedów, którzy dwukrotnie ją zniszczyli. 
 

 

Od tego czasu zamek przestał być rezydencją starościńską. Niezamieszkały 

całkowicie popadł w ruinę.  Obecnie zamek chęciński jest zrekonstruowany i 
zabezpieczony jako "trwała ruina". Odbudowano wieże, a we wschodniej baszcie 

urządzono punkt widokowy. Warownia dzieli się na dwie części: starszą 
rozciągającą się pomiędzy dwoma okrągłymi basztami oraz młodszą w dolnej 
części, z ostrołukową furtą i czworoboczną basztą. Zwiedzimy  ruiny zamku. 

Powrót do hotelu na obiadokolację. 

24 czerwca 2022, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu udajemy się w kierunku północnym od Kielc  

 Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 
Michniów został spacyfikowany przez niemieckie oddziały policyjne w dniach 
12 i 13 lipca 1943 roku, za pomoc udzieloną partyzantom Armii Krajowej. W 
czasie dwudniowej pacyfikacji zginęło co najmniej 204 mieszkańców wsi  w 

większości spalonych żywcem. Dziewięć osób zostało aresztowanych i 
wywiezionych do obozu KL Auschwitz. Ponadto 18 kobiet zostało wysłanych 

na roboty przymusowe do Rzeszy. Cała wieś została doszczętnie spalona.  

Mauzoleum w Michniowie jest muzeum historyczno-martyrologicznym, 
którego głównym celem jest zachowanie pamięci o 817 spacyfikowanych w 

czasie II wojny światowej wsiach polskich. Zostało otwarte 12 lipca 2021 roku, 

https://www.polskieszlaki.pl/checiny.html


w 78. rocznicę pacyfikacji Michniowa – w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. 

Oprócz nowo otwartego budynku Mauzoleum na terenie muzeum znajdziemy 
również mogiłę pomordowanych mieszkańców Michniowa, kaplicę św. 

Małgorzaty, Dom Pamięci Narodowej (pełniący funkcję administracyjną i 
wystawienniczą) oraz Pietę Michniowską. Budynek Mauzoleum wygląda jak ciąg 
ustawionych chat z dwuspadowymi dachami, które zostały poprzecinane. 

 

 
 

Ten ciąg symbolicznych chat ma niepokojącą formę. Poszczególne segmenty 
zderzają się ze sobą, rozpadają się, jak po kataklizmie, trzęsieniu ziemi czy 
pożarze. Rzeźbiarska bryła Mauzoleum, zaprojektowana przez Nizio Design 

International to architektoniczny pomnik pamięci; symbol pacyfikacji dokonanych 
w Michniowie i innych polskich wsiach w 1943 roku, podczas II wojny światowej.  

 Wąchock – opactwo cystersów i pomnik Sołtysa 

Opactwo zostało ufundowane w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona 

jako filia opactwa Morimond we Francji. Szybko jednak stało się niezależnym 
klasztorem, który dzięki gospodarczo-przemysłowej działalności mnichów stał się 

ważnym i bogatym ośrodkiem nad rzeką Kamienną, z własnymi hutami, co dało 
początek staropolskiemu zagłębiu hutniczemu. 
 

  

W ciągu wieków opactwo kilkakrotnie było atakowane przez wroga, najpierw 
przez Tatarów w XIII wieku, później podczas potopu szwedzkiego i najazdu 

wojsk księcia Siedmiogrodu - Jerzego Rakoczego w połowie XVII wieku, wreszcie 
w XIX wieku, w 1818 roku podczas zaborów uległo kasacji. Ale w 1951 roku 

Cystersi wrócili do Wąchocka i ponownie działa tu historyczne opactwo, pięknie 
odremontowane. Z przewodnikiem zwiedzimy krużganki klasztorne, kościół 
klasztorny, kapitularz – miejsce obrad, karcer i fraternię  - salę  w której 

pracowali mnisi oraz refektarz – klasztorną jadalnię 



 

Po zwiedzaniu opactwa podejdziemy także pod pomnik Sołtysa, bohatera 

znanych dowcipów o Wąchocku. 

 Bodzentyn - ruina zamku biskupów 
Zamek w Bodzentynie powstał w drugiej połowie XIV w. z inicjatywy biskupa 

krakowskiego Floriana z Mokrska.  W czasie kolejnych stuleci zamek był 
wielokrotnie przebudowywany i pełnił funkcję rezydencji biskupów krakowskich 

do drugiej połowy XVIII w. Po przejęciu budowli w 1797 r. przez władze 
austriackie, zamek został zamieniony na spichlerz i szpital wojskowy. 

Opuszczony w 1815 r. zaczął popadać w ruinę. W zachowanych ruinach zamku 
występują fragmenty murów z XIV w. W skrzydle południowym zachowała się 
brama wjazdowa z późnorenesansowym, XVII-wiecznym portalem czerwonego 

piaskowca. 
 

  

 Bodzentyn - Zagroda Czernikiewiczów 
Jest to filia Muzeum Wsi Kieleckiej. Jest to miejsce, które doskonale pokazuje 
zabudowę świętokrzyskich miasteczek. Prezentuje  zwarty, czworoboczny zespół 

budynków obejmujący pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Najstarsze 
części zagrody pochodzą z 1809 roku, a całość uchodzi za najstarszą i w pełni 
zachowaną zabudowę małomiasteczkową na Kielecczyźnie. Ściany wszystkich 

budynków zostały wzniesione z drewna jodłowego, zaś dachy mają pokrycie 
gontowe. Na ekspozycji odtworzono wnętrza zamieszkałe przez średniozamożną, 

wielopokoleniową rodzinę małomiasteczkowego rolnika. Pierwsza izba, sień oraz 
wszystkie pomieszczenia gospodarcze są przykładem wnętrz z połowy XIX wieku. 
Izba druga reprezentuje wnętrze mieszkalne z początku XX wieku, a izba trzecia 

– z okresu międzywojennego. Jeśli tylko  będzie dostępna – zwiedzimy to 
miejsce. 

 



  

 Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej 
W niewielkiej miejscowości Huta Szklana znajduje się  dość nietypowe miejsce. 

To Średniowieczna Osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Na terenie osady 
rozmieszczone są XI i XII-wieczne zagrody i warsztaty oraz Dom Zielarki . 

Podczas pobytu w Osadzie poznamy się  z pogańskimi bóstwami – Świstem, 
Poświstem i Pogodą, których na szczycie Łysej Góry czcili przed wiekami 
pradawni mieszkańcy tych ziem.  

    

Przekonamy się jak wiele pracy kosztował każdy dzień kiedy wszystko trzeba 

było wykonać własnymi rękami a jedzenie zdobyć lub wytworzyć. Zobaczymy 
warsztat garncarski, kowalski, obróbki drewna oraz gospodarstwo bartnika. 

Posłuchamy porad zielarki. Spotkamy podczas spaceru drewniane i kamienne 
posągi bohaterów ze świętokrzyskich legend.  

Przejazd do hotelu na obiadokolację. 

25 czerwca 2022,  sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na kolejną trasę wycieczkową 

Busko-Zdrój 

 Park Zdrojowy i Pijalnia Wód  
Miasteczko położone jest w  malowniczym regionie zwanym Ponidziem na terenie 

województwa świętokrzyskiego. Klimat jest tu nizinny z cechami 
kontynentalnego, z bardzo dużą liczbą dni słonecznych w roku. Stąd pewnie i 
słońce w herbie miasta. Początki Buska-Zdroju sięgają XII w., kiedy powstała w 

tym miejscu osada pasterska. W 1185 r. właściciel Buska i okolic – rycerz 
Dersław – sprowadził do osady zakon norbertanek. Zapisał im później w 

testamencie cały swój majątek. Od 1241 r. przez kilkaset lat Busko było 
własnością klasztoru. W XIII wieku pojawiają się pierwsze wzmianki o buskiej 
wodzie mineralnej. Miasto słynęło z handlu i produkcji sukna. W 1808 r. 

przeprowadzono pierwsze badania nad wykorzystaniem miejscowych wód do 



leczenia. Do Buska zaczęli przyjeżdżać pierwsi kuracjusze zwani wówczas 

„gośćmi kąpielowymi”.  
 

 

W 1819 r. dobra norbertanek przejął rząd, a po pożarze miasta w 1820 r. Busko 
wziął w dzierżawę gen. Feliks Rzewuski. Znając lecznicze działanie buskich wód, 

wybudował, dzięki pomocy warszawskiej spółki, łazienki według projektu 
znanego architekta włoskiego, Henryka Marconiego. Wokół zakładu ogrodnik 

Ignacy Hanusz zaprojektował rozległy park zdrojowy z unikalną roślinnością, 
który zgodnie z pomysłem H. Marconiego połączył górne miasto z nową dzielnicą 
zdrojową. Uzdrowisko szybko stało się modne, a kuracjuszy przybywało z 

każdym rokiem. Obecnie w Busku-Zdroju jest  14 sanatoriów a miasto liczy 
ponad 18 tys. mieszkańców, co roku odwiedza je ok. 50 tys. kuracjuszy. 

 

 

 Tężnia solankowa w Busku Zdroju 

Jest jedną z największych i najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce. 
Obiekt ma kształt okręgu o średnicy około 72 m i obwodzie około 226 m, a 

ściany sięgają blisko 10 m wysokości. Tężnię stanowią dwa pierścienie z tarniny, 
które oddzielone są przejściami przypominającymi labirynt. Prowadzą one na 

dziedziniec, w sercu którego znajduje się fontanna mgielna. Dziedziniec pełni  
dodatkowe funkcje, gdyż jego rozmiary umożliwiają organizację wydarzeń i 
imprez kulturalnych. Na szczycie tężni znajduje się taras widokowy, z którego 

można podziwiać przepiękną panoramę uzdrowiska. Tuż obok usytuowany jest 
dom zdrojowy z pijalnią wód i całoroczną mini tężnią. W budynku ponadto jest 



oranżeria, która kusi nie tylko swoją roślinnością, ale także egzotycznym 

klimatem. 
 

         

Na zewnątrz znajduje się multimedialna fontanna oraz nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci w kształcie statku. Całość kompleksu położona jest pośród parkowej 

zieleni, która zachęca do długich spacerów, a malowniczo zaaranżowane tereny 
tworzą niepowtarzalną atmosferę wyciszenia i spokoju. 

 Olejarnia Zagłoby w Mikułowicach k. Buska Zdroju 

To rodzinna manufaktura założona w 2016 roku. Zobaczymy prezentację 

tłoczenia oleju która odbywa się na oryginalnych zabytkowych maszynach. Oleje 
tłoczone są na starej, „historycznej” linii, której ozdobą jest prasa tłokowa sprzed 
150 lat. To prawdziwy rarytas. Nazywana też gniotownicą, oryginalny 

egzemplarz. Wykonana z żeliwa, waży 600 kilogramów. Napęd - jak w połowie 
XIX wieku - tylko „ręczny”; co wymaga sporego wysiłku. Przy produkcji nie są 

używane substytuty zamienne przez co wszystko jest zdrowe, świeże i naturalne. 
 

    

Po prezentacji weźmiemy udział w degustacji olei jadalnych. Posłuchamy 
opowieści o tradycyjnym olejarstwie w Polsce i roślinach oleistych, a także o 
pożytkach ze spożywania wszelkiego oelum. Będzie można zakupić m.in. 

następujące oleje: rydzowy, lniany, z orzecha włoskiego, z pestek dyni, 
kokosowy, z czarnuszki. 

 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.  

 

https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/woj-swietokrzyskie/


  

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.                                            
Przejazd do hotelu na obiadokolację. 

26 czerwca 2022,niedziela  – 5 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyruszamy w drogę powrotną. Zgodnie z 

programem zwiedzimy jeszcze jedno miejsce – Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. 

Muzeum Zegarów 
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 
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 

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


odtworzone wnętrza pokojów z początku XX wieku, wyposażone w meble, 

dywany, obrazy i bibeloty z epoki, a także ozdobne meble XVII i XVIII-wieczne. 
 

  

W drodze do Wrocławia zjemy zorganizowany obiad 

Cena ;  
1300 zł + wstępy 88 zł (płatne dodatkowo w autokarze) 
- zaliczka 390 zł 
Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1250 zł 
+wstępy 88 zł (płatne dodatkowo w autokarze) –zaliczka 
- 375 zł 

Cena zawiera; 
 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika terenowego w czasie całej wycieczki 

 przewodnicy  w obiektach 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Obiad -   w dniu powrotu 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  88 zł/os  
 Kielce Muzeum Narodowe – Galeria Obrazów 10zł/os  

 Sanktuarium Marszałka – 1 zł/os 

 Wnętrza  zamkowe  - 6zł/os 

 Zamek Chęciny + Niemczówka – 11 zł/os 

 Wąchock – 6 zł/os 

 Bodzentyn Zagroda Czernikiewiczów = 2zł/os 

 Huta Szklana Osada – 10zł/os 

 Busko – tężnie + taras – 6 zł/os 

 Olejarnia Zagłoba – 15 zł/os 

 Ogrody Na Rozstajach – 6zł/os 

 Jędrzejów Muzeum Przypkowskich – 15 zł/os  

 

 

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


Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 


