Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19 58-300 Wałbrzych
tel.530862663 lub 603786473
adres e-mail bort@walbrzych.pttk.pl

Powitanie Wiosny-Góry Świętokrzyskie
22-24 marzec 2019
3 dniowa wycieczka
Cena 429 zł/osoby
Program
Wyjazd z Wałbrzycha, o godz.4.00 w dniu 22.03.2019

Plan wycieczki
1 dzień zwiedzania -piątek
Tokarnia- Skansen Ziemi Kieleckiej- jeden z najstarszych skansenów w Polsce, w którym znajduje się ok. 50 oryginalnych
budynków (chałup, stodół, wiatraków) przeniesionych z kieleckich wsi i miasteczek ,Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu
Chęcińskim- najlepiej zachowany obiekt z okresu tzw. dojrzałego baroku w województwie świętokrzyskim otoczony pięknym
ogrodem . Chęciny- ruiny zamku z XIV wieku , Jaskinia Raj- jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce,
2 dzień zwiedzania -sobota
Przejazd do Nowej Słupi miejscowości słynnej z cyklicznej imprezy o nazwie „Dymarki Świętokrzyskie”. Spod klęczącego
pielgrzyma „Emeryka”- wejście na Łysą Górę tzw. Drogą Królewską- wejście trwa ok. 40 min. i jest bardzo przyjemne ze względu
na otoczenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na Św. Krzyżu zwiedzanie: opactwo pobenedyktyńskie z relikwiami drzewa
Krzyża Świętego, Muzeum Misyjne Ojców Oblatów , krypta Jeremiego Wiśniowieckiego , gołoborze. Zejście asfaltową drogą do
Huty Szklanej- ok. 30 min. Zwiedzanie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Jest to ciekawa podróż do XI w., żywy skansen z
pokazami wypieku podpłomyków, wyrobu butów, pasów, koszyków itp. Przejazd do Św. Katarzyny- Muzeum Minerałów i
Skamieniałości- z jedną z najpiękniejszych w Polsce kolekcji minerałów i skamieniałości właśnie, zwiedzanie zakończone pokazem
pracy szlifierza
3 dzień zwiedzania-niedziela
Kielce-Kadzielnia- rezerwat geologiczny z najpiękniejszym w Polsce amfiteatrem wykutym w skale,
Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałac Biskupów Krakowskich (z zewnątrz), ogród włoski na tyłach
pałacu, ul. Sienkiewicza, rynek, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej- stare, kieleckie więzienie zwiedzanie przekształcone
w multimedialne muzeum.
Oblęgorek- Muzeum Henryka Sienkiewicza .
Powrót do Wałbrzycha 24 marca niedziela około godz. 22.00
Świadczenia
Autokar
- 2 noclegi w hotelu
- 2 śniadania
- 2 obiadokolacje
Przewodnik i pilot
dodatkowo płatne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, wyposażone są w: TV, łazienkę (z kabiną prysznicową) z pełnym węzłem sanitarnym,
bezpłatne WI-FI.
ZAPISY W ODDZIALE PTTK
ul. Konopnickiej 19 (wejście od ul. Wajdy 2)
lub telefonicznie nr 603786473 lub e-mailem
bort@walbrzych.pttk.pl

