Grupa MP Biuro Turystyczne
ul. Sportowa 4c/14; 05-840 Brwinów
tel. 602 710 363 www.razemwpolske.pl

Góry Świętokrzyskie - historycznie - 5 dni
OFERTA WIOSNA / LATO 2020

KOD: WKS5STWBB-GSH
Rodzaj grupy: SZKOLNA

• przewodnicy w każdej atrakcji
• możliwość wyboru standardu noclegu,
• wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie, obiad lub suchy prowiant, kolacja lub
obiadokolacja (wg programu)

już od:

639,00 zł

Cena dla grupy szkolnej 5560+4 uczestników

DZIEŃ 1
Wyjazd ok. 9.00
wyżywienie: obiadokolacja
• Centrum Geoedukacji w Kielcach + warsztaty - to miejsce, gdzie w przystępny sposób przyswoimy wiedzę geologiczną i geograficzną, z
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Jest świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologicznego fenomenu Gór
Świętokrzyskich, na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami koralowymi. (zwiedzanie z przewodnikiem lub gra terenowa w zależności
od dostępności). Po zwiedzeniu wystawy zapraszamy na jeden z warsztatów, dostosowany tematycznie do wieku uczestników.
• dyskoteka/ognisko/spotkanie
DZIEŃ 2
wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
• Klasztor na Świętym Krzyżu - jedna z najstarszych, najpiękniejszych i najbardziej znanych budowli sakralnych w Polsce, miejsce
przechowywania relikwi Drzewa Krzyża Świętego. W czasie burzliwych dziejów oprócz funkcji sakralnych był także …jednym z najcięższych
więzień. Dziś największa z atrakcji regionu.
• Gołoborza - jedna z wizytówek Gór Świętokrzyskich, zbudowane z bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego powstałych ponad 500 mln
lat temu.
• Osada Średniowieczna - gdy tylko przekroczymy bramę Osady poczujemy się, jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość. W
Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazują życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku
można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza.
• Tradycje i legendy świętokrzyskie ze Zbójem Madejem - co byście powiedzieli na wieczór pełen legend świętokrzyskich opowiedzianych przez
prawdziwego Zbója Madeja? A może wolelibyście konkurs na największą czarownicę i zbója wycieczki? W trakcie wieczornej zabawy potańczycie
także z miotłami i maczugami, odbierzecie pasowanie na zbójnika oraz ... ale o tym sza!
DZIEŃ 3
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja
• Dawne więzienie w Kielcach. - „wehikuł czasu” gdzieś w oddali dociera do was głos Marszałka, usłyszycie stukot wozu konnego na bruku, bicie
dzwonu. Zagłębiacie się w historię… Wycieczka po niegdyś złowrogich murach, teraz ścieżka historyczna w miejscu przyjaznym i otwartym dla
wszystkich, którzy chcą poznać historię i dokonania swoich przodków. Stanowiska multimedialne, ekrany dotykowe.
• Gra terenowa w Dawnym Więzieniu w Kielcach - nietypowa lekca historii przeprowadzona w formie gry miejskiej. Uczestnicy podzieleni na
zespoły ruszą śladem bohaterów historii Kielc. Zróżnicowane teamaty gry dostosowujemy do wieku uczestników.
• Zwiedzanie winnicy z warsztatami - w czasie zwiedzania pokarzemy budowę winogrona, zbadamy poziom zawartości cukru w winogronie,
opowiemy o ich odmianach, uprawie i ochronie, produkcji wina oraz jego rodzajach. Po warsztatachdo dyspozycji plac zabaw, hamaki, boiska do
siatkówki i piłki nożnej.
DZIEŃ 4
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant, obiadokolacja
• Zamek Królewski w Chęcinach - malownicze ruiny warowni z XIII/XIV w. Można tu nie tylko poczuć pod palcami mury pamiętające króla
Kazimierza Wielkiego czy królową Bonę, ale także zobaczyć na własne oczy stroje i broń z ich epoki lub posłuchać średniowiecznej muzyki. A co
kryją mury zamku w Chęcinach? Przekonajcie się sami.
• Centrum Nauki Leonardo da Vinci - to drugi co do wielkości, po warszawskim Centrum Kopernik, park nauki w Polsce. W centrum wszystkie
eksperymenty naukowe można przeprowadzić samemu, a służą do tego bardzo ciekawe eksponaty, które zmieniają zdobywanie wiedzy w
zabawę.
• dyskoteka/ognisko/spotkanie
DZIEŃ 5
wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant
• Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach - to nietypowe i bardzo zróżnicowane muzeum działa na terenie
dawnego zakładu wielkopiecowego z XIX wieku. Na trasie zwiedzania zobaczymy obiekty byłego zakładu hutniczego poczynając od estakady
kolejowej, przez boksy magazynowe, wieżę ciśnień aż do Wielkiego Pieca, który jest najcenniejszym obiektem w Muzeum. Niezwykle interesująca
jest wystawa paleontologiczna ze zbiorem skamieniałości z okresu permu, jury i kredy znalezionych w rejonie Gór Świętokrzyskich. Ciekawą
ekspozycją jest też wystawa samochodów produkowanych przez byłą Fabrykę Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, w tym najstarszy
Star 20 i uczestnik rajdu Paryż- Dakar Star 266R. Jest też odtworzony na orginalnym podwoziu papa-mobile - samochód papieża.
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• Opactwo Cystersów w Wąchocku - jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków romańskiej architektury cysterskiej w Polsce. Trasa
zwiedzania obejmuje: Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, grób Jana Piwnika „Ponurego”, klasztorne krużganki, romański kościół,
kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.
• Skwer Sołtysa z Wąchocka - dlaczego mieszkańcy Wąchocka wychodzą w pole z łukami? … Odpowiedź na to i wiele innych zagadek znajdziecie
na skwerze z pomnikiem Sołtysa w Wąchocku. Gdy się już pośmiejemy… czekają nas kolejne atrakcje: place zabaw, siłownia na powietrzu, ścieżka
wokół zbiornika wodnego.
Orientacyjna godzina powrotu - 18.00

CENA WYCIECZKI
Podane ceny są cenami maksymalnymi, kalkulowanymi na terminy o największym obłożeniu (ostatnie 2 tygodnie maja i 2 pierwsze tygodnie
czerwca). Zapytaj o atrakcyjną ofertę podając termin wyjazdu!

Rodzaj grupy: szkolna; 5 dni
STANDARD 20-26+2 27-32+2
TURYSTYCZNY
849 zł
783 zł
PODWYŻSZONY
893 zł
826 zł
***
937 zł
869 zł

33-39+3
748 zł
792 zł
835 zł

40-44+3
680 zł
723 zł
766 zł

45-49+3
657 zł
700 zł
742 zł

50-54+4
645 zł
688 zł
731 zł

55-60+4
INNA
639 zł
682 zł ZADZWOŃ
725 zł

plus koszt biletów wstępu w wys. 63 zł od osoby
CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem turystycznym, noclegi wg wybranego standardu, wyżywienie: 3 posiłki - śniadanie,
obiad lub suchy prowiant, kolacja lub obiadokolacja (wg programu), miejsca gratis dla opiekunów, opiekę pilota i
przewodników miejscowych, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiadzanych obiektów (zgodnie z informacją w tabelce powyżej), ubezpieczenia NNW,

NOCLEGI
• standard turystyczny - pokoje 2-10 osobowe z łazienkami lub pokoje typu studio (jedna łazienka na studio), TV w świetlicy, plac zabaw,
miejsce na ognisko, grill, piłkarzyki, stół do tenisa
• standard podwyższony - pokoje 2-5 osobowe z łazienkami, TV, internet WiFi, plac zabaw, miejsce na ognisko, grill, bilard, piłkarzyki, stół do
tenisa
• standard *** - pokoje 2-4 osobowe, z łazienkami, o wysokim standardzie, TV, internet WiFi, suszarka, ręczniki, plac zabaw, sale na spotkania
w grupach, bilard, piłkarzyki, sala dyskotekowa
Powyższy program przygotowany został w oparciu o najpopularniejsze atrakcje regionu, istnieje możliwość jego modyfikacji w zależności od
Państwa potrzeb po konsultacji z naszym biurem.

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
Informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia: NNW na 5 000 zł w cenie 1,00 zł lub
na 10 000 zł w cenie 2,00 zł za każdy dzień, oraz ubezpieczenia Koszty Rezygnacji w razie odwołania lub przerwania wycieczki.
Składka ubezpieczeniowa wynosi 2,5% wartości wykupionej wycieczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
ubezpieczyciela: https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf
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