
PROGRAM WYJZADU 

"Prawdziwe"Góry Świętokrzyskie 

27-28 września 2022 r. 

 

Święty Krzyż - Czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego (Kakonin - Przełęcz 

św. Mikołaja - Łysica - Św. Katarzyna) - Bartków (Dąb "Bartek") - Kielce - Zamek "Chęciny" 

 

Oferta ważna do 15.09.2022 r. 

 

Dzień 1(27.09.2022 r. - wtorek) 

Godz. 5:30 - podstawienie autokaru pod Szkołę w Zamościu. Wyjazd w kierunku Gór 

Świętokrzyskich. Przyjazd do Huty Szklanej, u podnóża Św. Krzyża. Całodniowa wycieczka z 

lokalnym przewodnikiem po Górach Świętokrzyskich: 

- wjazd (ze zjazdem) meleksami na Święty Krzyż (595 m n.p.m. - Świętokrzyski Park 

Narodowy), wejście na galerię widokową na górny fragment gołoborza na Łysej Górze 

(nagromadzenie bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego powstałych ponad 500 mln 

lat temu), zwiedzanie kościoła św. Trójcy z cennymi obrazami Franciszka Smuglewicza i 

kaplicy Oleśnickich z relikwiami krzyża świętego oraz krypt, w których spoczywa największy 

pogromca Kozaków - Jeremi Wiśniowiecki; 

- przejście częścią (ok. 6,5 km) głównego szlaku turystycznego Gór Świętokrzyskich, 

biegnącego przez najwyższe pasmo- Łysogóry (czerwony szlak turystyczny im. Edmunda 

Massalskiego na trasie: Kakonin - Przełęcz św. Mikołaja - Łysica - Św. Katarzyna): 

- Kakonin - zabytkowa drewniana chałupa kryta gontem z XIX w. (z zewnątrz) - typowy 

przykład ludowego budownictwa regionu świętokrzyskiego; - Przełęcz św. Mikołaja - 

kapliczka św. Mikołaja z 1867 r.; 

- Łysica (614 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, położony w zachodniej 

części Łysogór, którego wierzchołek pokrywają piaskowce kwarcytowe tworzące rozległe 

gołoborze, a cały masyw wchodzi w skład Świętokrzyskiego Parku Narodowego; 

- Święta Katarzyna - źródełko św. Franciszka, o którym mówi się, że posiada lecznicze 

właściwości, murowana kapliczka z XVIII w., na której widnieje wydrapany w tynku podpis S. 

Żeromskiego, klasztor, który od 1815 r. zamieszkują bernardynki. 

Zakwaterowanie w pokojach 2-,3-,4 - os. z łazienką w hotelu w okolicach Świętej Katarzyny. 

Obiadokolacja*. Nocleg. 

 

Dzień 2(28.09.2022 r. - środa) 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Bartkowa, nieopodal Zagnańska, na płn. od Kielc. 

Obejrzenie Dębu "Bartek" - najstarszego (około 700 lat) drzewa w województwie 

świętokrzyskim i jednego z najstarszych dębów w kraju (30 m wys., obwód pnia 



na wys. 1,3 m - 9,85 m a średnica korony - ok. 40 m). Przejazd do Chęcin. Zwiedzanie 

Zamku w Chęcinach, pięknie usytuowanego na Górze Zamkowej (360 m n.p.m.): zamek, 

lochy, skarbiec, lapidarium, wejście na dwie baszty z punktami widokowymi, przymierzanie 

elementów zbroi rycerskich. Czas wolny na zakup pamiątek. Przejazd do Kielc. Spacer po 

Kielcach (z zewnątrz): Kadzielnia - wapienne wzgórze z widocznymi ciekawymi strukturami 

geologicznymi i formami krasowymi, stanowiskami rzadkich roślin oraz słynnym amfiteatrem, 

Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów - Aleja Sław - popiersia "ludzi kultury XX wieku", 

Park Miejski im. St. Staszica z 1804 r., Wzgórze Zamkowe (Katedralne) - Pałac Biskupów 

Krakowskich i Katedra Wniebowzięcia NMP, Pomnik Dzika, "Kiełka" (jedyny w Polsce, wys. 

2,2 m i waga 4,5 tony), Rynek Kielecki - wyznaczony w okresie średniowiecznej lokacji 

miasta z zabudową głównie z XIX i XX w. Czas na posiłek w Restauracji McDonald’s(każdy 

płaci za siebie). Wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Zamościa ok. godz. 20:30. 

 

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY: 

- transport autokarem z klimatyzacją, opłaty drogowe i parkingowe; 

- 1 nocleg w hotelu w 2-,3 -,4- os. pokojach z łazienką; 

- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja (*zupa + drugie danie + surówka + kompot) 

- bilety wstępu i opłaty: wjazd (ze zjazdem) meleksami na Święty Krzyż, wstęp na teren 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gołoborze na Łysej Górze, krypty Jeremiego 

Wiśniowieckiego,Zamek w Chęcinach; 

- usługi lokalnego przewodnika (2 dni); - opieka i usługi pilota na całej trasie; 

- ubezpieczenie: NNW-10 tys. zł.; - podatek VAT. 

 

CENA PROMOCYJNA (1 uczestnik ; autokar 45uczniów) - 350PLN 

 

Możliwość zapłaty za wycieczkę (w całości lub w części) Bonem Turystycznym. 

 

ORGANIZATOR BEZPOŚREDNI: 

ZAMOŚĆ ROZTOCZE TRAVEL 

Biuro Turystyki Józef Grzesiuk 

ul. St. Staszica 15 22 – 400 Zamość 

tel./fax 84 530 10 60 tel. kom. 500 173 458 

www.zamosc-roztocze.travel.pl e-mail: 

zamoscroztoczetravel@gmail.com 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI: 

- Wpis do Rejestru Organizatorów i 

Pośredników Turystycznych Województwa 

Lubelskiego nr 173, 

- Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna 

Signal Iduna Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. nr M 521288 

 

ZAPISY- Monika Kowalczyk-Flak 


