
                                 SANDOMIERZ I OKOLICE 

                                                 PROGRAM 

 

1.    Dzień pierwszy 

 Wyjazd z Gdańska w godzinach porannych 
 Przejazd do Mąchocic Kapitulnych (k. Kielc) 
 Na trasie przejazdu: Dąb Bartek - świętokrzyski staruszek, najstarszy z dębów 

Polskich, chroniony prawem pomnik przyrody; Oblęgorek – wizyta w pałacyku, 
który wraz z majątkiem ziemskim Henryk Sienkiewicz otrzymał od 
społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej 

 Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
 
 

 2.    Dzień drugi 

 Śniadanie 
 Święta Katarzyna -  jedna z najważniejszych miejscowości  Gór 

Świętokrzyskich:  klasztor klauzurowy sióstr Bernardynek, kapliczka Stefana 
Żeromskiego, spacer po  Świętokrzyskim Parku Narodowym – słynnej 
Puszczy Jodłowej z  magicznym źródełkiem oraz kapliczką Św. Franciszka 

 Przejazd do miejscowości Huta Szklana: Osada średniowieczna w Hucie 
Szklanej ( spotkanie się z jej mieszkańcami – osadnikami: rymarzem, zielarką, 
tkaczką, garncarką, bartnikiem, kowalem, gdzie poznamy ich profesje, a także 
zobaczymy jak wyglądało codzienne życie oraz zabudowy w czasach 
średniowieczna na terenie regionu Gór Świętokrzyskich) 

 Święty Krzyż – Łysa Góra (595 m n.p.m.): zdobycie drugiego, co do wielkości 
szczytu w Górach Świętokrzyskich (wjazd ciuchcią świętokrzyską). Będąc na 
szczycie zobaczymy platformę widokową na świętokrzyskie gołoborza, 
pozostałości wału pogańskiego. Odwiedzimy również Sanktuarium z 
Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego (kościół Św. Trójcy, kaplicę Oleśnickich, 
Muzeum Misyjne, krypty ze spoczywającym w nich Jeremim Wiśniowieckim) 

 Powrót do hotelu 
 Kolacja grillowa przy ognisku z oprawą muzyczną 

 
 

 3.    Dzień trzeci 

 Śniadanie 



 Spacer po Kielcach – Kadzielnia, Reprezentacyjna ulica Kielc – ul. Henryka 
Sienkiewicza, kielecki rynek, Pomnik Dzika, Pałac Biskupów Krakowskich 

 Jaskinia Raj – najpiękniejsza jaskinia krasowa w Polsce 
 Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 Słowiańskie Bajduły – magiczny, wieczorny spacer z pochodniami  

 
 

 4.    Dzień czwarty 

 Śniadanie 
 Przejazd do Sandomierza na „spotkanie” z Ojcem Mateuszem:  Wzgórze 

Zamkowe, gdzie znajduje się zamek - letnia rezydencja królów polskich; 
następnie powędrujemy wąwozem św. Jadwigi, przez ucho igielne na Rynek 
z ratuszem, Bramę Opatowską z punktem widokowym na skarpę wiślaną i 
dolinę Wisły, Collegium Gostomianum, Dom Długosza oraz Katedrę 

 Winnica Sandomierska – zwiedzanie winnicy prowadzonej przez najmłodszych 
winiarzy w Polsce, połączone z degustacją lokalnych win 

 Ujazd – Zamek Krzyżtopór nazywany architektonicznym kalendarzem, 
największa rezydencja magnacka XVII w. 

 Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 
 

 5.    Dzień piąty 

 Śniadanie 
 Szydłów – polskie Carcassonne,  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 

 Kurozwęki - w krainie świętokrzyskich bizonów. Zwiedzanie Pałacu 
Popielów z XIV w. oraz wnętrza pałacowe: kaplica, sala balowa, lochy i piwnice. 
Na turystów czeka także wyjątkowe przeżycie – safari bizon, czyli wjazd wozem 
do zagrody z bizonami 

 Rytwiany - Pustelnia Złotego Lasu – zwiedzanie pokamedulskiego zespołu 
poklasztornego z 1617 roku a w nim: domki pustelnicze, kościół, zabudowania 
klasztorne, galeria kamedulska, ogrody klasztorne, a także Muzeum Filmu 
„Czarne Chmury”, którego akcja rozgrywała się w Rytwianach 

 Powrót do hotelu, obiadokolacja 
 
 

 6.    Dzień szósty 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 



 Klasztor Cystersów w Wąchocku oraz spacer po miasteczku. W trakcie 
zwiedzania z bratem cystersem zobaczymy Muzeum Pamięci Walki o 
Niepodległość Narodu, grób Jana Piwnika „Ponurego", klasztorne 
krużganki, romański kościół, kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, 
refektarz oraz klasztorne ogrody. Po zwiedzeniu klasztoru udamy się na krótki 
spacer po Wąchocku - "Mieście cudów", aby zobaczyć pomnik słynnego 
sołtysa z Wąchocka oraz alejkę wyłożoną płytami z dowcipami o Wąchocku 

 Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej  
 Powrót do miejsc zamieszkania w godzinach wieczornych (po drodze przerwa 

na obiad) 
 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

          CENA ZAWIERA: 

 transport klimatyzowanym autokarem 

 zakwaterowanie  (pokoje 2, 3- osobowe) 

 wyżywienie  (śniadania +  obiadokolacje) 

 ognisko z konsumpcją i oprawą muzyczną 

 Słowiańskie Bajduły – nocny spacer z pochodniami i atrakcjami 

 opiekę pilota oraz przewodnika 

 pełne ubezpieczenie NNW 

 opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 

 


