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GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - 1 dzień
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - ŚW. KRZYŻ, GOŁOBORZA, ŚW. KATARZYNA
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy (zbiórka uczestników 15 min przed wyjazdem), przejazd w region Gór
Świętokrzyskich. Na szczycie Łysej Góry, bardziej znanej jako Święty Krzyż, znajduje się najstarsze polskie
sanktuarium, którego fundację przypisuje się Bolesławowi Chrobremu. Świętokrzyski kościół i klasztor w
swojej tysiącletniej historii był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, przeżywał lata pomyślności i
rozkwitu, ale także opuszczenia i poniżenia. Dziś gospodarzami tego miejsca są księża Misjonarze Oblaci
Maryi Niepokalanej. W kilku pomieszczeniach opactwa zorganizowali oni Muzeum Misyjne prezentujące
historię tego miejsca oraz działalność oo. Oblatów. W najmłodszym skrzydle dawnego klasztoru ma swoją
siedzibę Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego z ciekawymi zbiorami poświęconymi
faunie i florze tych terenów. Na zboczu wzgórza znajduje się rezerwat – gołoborza, które można podziwiać ze
specjalnego tarasu widokowego. Wieś Święta Katarzyna najprawdopodobniej wzięła swoją nazwę od kościoła
ufundowanego przez średniowiecznego rycerza Wacławka. Nieco później wokół kościoła św. Katarzyny
powstały zabudowania klasztorne. W pobliżu klasztoru znajduje się drewniana kapliczka św. Franciszka, a
obok niej źródełko uznawane przez wiernych za cudowne. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach
wieczornych.
Cena zawiera:
przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy), opieka pilota, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT-marża.
Cena nie zawiera:
Kosztów realizacji programu turystycznego (bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
Opłat i wycieczek fakultatywnych.
Orientacyjny koszt programu turystycznego: ok. 19 - 35 zł/os - koszt finalny uzależniony od indywidualnych
ulg i zniżek.
Uwagi:
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji (koszt 3,5 % ceny wyjazdu).
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
Koszty płacone za całą grupę (np. opłata rezerwacyjna, przewodnicy muzealni) są dzielone na wszystkich jej
uczestników. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na realizację programu. Koszty realizacji programu
turystycznego zostały oszacowane na dzień 01.10.2021 r. dla grupy 40 osób i nie zawierają indywidualnych
dobrowolnych datków na obiekty sakralne. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdów są przykładowe i przedstawiają ogólny obraz, nie
są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Inne: Cena nie zawiera dopłaty za połączenie antenowe.
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
Terminy i ceny:
29.04 - 29.04.2023

179 zł

29.07 - 29.07.2023

189 zł

23.09 - 23.09.2023

199 zł

