
 

 

 

 

 

 

  

Do serca Gór Świętokrzyskich – czas trwania ok 8h 

 Św. Katarzyna – zdobycie najwyższego szczytu Gór 

Świętokrzyskich Łysicy (612 m. n.p.m.) 

 Nowej Słupa – wejście drogą królewską na Łysą 

Górę (595 m. n.p.m.). 

 Św. Krzyż -zwiedzania na szczycie Łysej Góry 

zespołu klasztornego (kościół, kaplica Oleśnickich 

z relikwiami, krypta ze szczątkami ks. Jeremiego 

Wiśniowieckiego, wejście na wieżę na kościele 

(przy wyjątkowej pogodzie widać Tatry) 

multimedialne Muzeum Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego). 

 Platforma widokową na słynne świętokrzyskie 

gołoborza. 

Kielce są ciekawe – czas trwania ok 8h 

 Wzgórze Zamkowe – Pałac Biskupów Karkowskich 

i Bazylika Katedralna 

 Spacer po kieleckiej starówce m.in. deptak 

ul. Sienkiewicza, Rynek – w trakcie wycieczki 

możliwość przerwy na chwile relaksu przy kawie lub 

lampce wina. 

 Kamieniołom Kadzielnia – najsłynniejszy kielecki 

rezerwat, a także amfiteatr, możliwość zwiedzania 

podziemnej trasy turystycznej w jaskiniach na 

Kadzielni. 

 Karczówka – objęta ochroną jako rezerwat góra 

z barokowym zespołem klasztornym. Doskonały 

punkt widokowy na Góry Świętokrzyskie 

 Rezerwat Wietrznia z nowym multimedialnym 

Centrum Geoedukacji gdzie można przenieść się w 

czasy, kiedy na terenie Kielc było tropikalne może. 

Uwaga tą wycieczkę można podzielić na dwie mniejsze 

po 4h – Kielecka Starówka i Kieleckie Rezerwaty 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuż obok Grafitu – czas trwania ok 8h 

 Zagnańsk– dąb Bartek – najsłynniejsze 

drzewo w Polsce 

 Kamieniołom Zachełmie – gdzie 

zachowały się najstarsze na świecie 

mające 397 mln lat ślady 

czworonożnego zwierzaka czyli  

tetrapoda  

 Chęciny – z zabudową średniowieczną 

i zamkiem (ze względu na remont 

zamek będzie dopiero dostępny od 

końca września 2014 r.) 

 Jaskinia Raj – najpiękniejsza jaskinia 

w Polsce. (W razie braku miejsc 

zwiedzanie można zastępczo zwiedzić 

jaskinie na Kadzielni w Kielcach) 

 Góra Zelejowa – rezerwat z prawdziwą 

granią skalną w górach świętokrzyscy, 

widoki i emocje gwarantowane 

 Tokarnia – Muzeum Wsi Kieleckiej 

gdzie cofnąć się można nawet ponad 

200 lat wstecz 

Na grzyby – czas trwania od 4-6h 

 W sezonie grzybowym wyjazd do Puszczy 

Świętokrzyskiej słynącej z lasów, w których każdy 

znajdzie coś do swojego koszyka. 

 

Znajdź skamieniałość – czas trwania od 4-6h 

 Wyjazd terenowy do kamieniołomu gdzie będzie 

można znaleźć skamieniałości i ciekawe 

minerały, a następnie je oznaczyć – czyli każdy 

znajdzie pamiątkę sam! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uwaga wycieczki można łączyć i modyfikować. 

 

Na zachodzie Gór Świętokrzyskich – czas trwania ok 8h 

 Góra Ciosowa – skamieniałe pustynne wydmy z czasów 

dinozaurów 

 Bobrza – ruiny największego XIX wiecznego zakładu 

wielkopiecowego 

 Oblęgorek – zwiedzanie dworku Henryka Sienkiewicza, 

dla chętnych wejście na Górę Baranią, z której 

rozpościerają się najpiękniejsze widoki na Góry 

Świętokrzyskie. 

 Góra Miedzianka – obecnie rezerwat przyrody ze 

śladami eksploatacji miedzi m.in. zachowane sztolnie, 

doskonały punkt widokowy. 

 Ostoja Dworska w Leśnicy pod Małogoszczem – gdzie 

poczują Państwo klimat dawnej polskiej wsi poprzez gry 

i zabawy integracyjne. W ostoi można też spróbować 

miejscowej okowitki i zakąsić ją tradycyjnym 

małogoskim chlebkiem z omastą. 

 Chęciny – z zabudową średniowieczną i zamkiem  

 (Opcjonalnie) Podzamcze Chęcińskie – Regionalne 

Centrum Naukowo-Technologiczne z Centrum Nauki 

Leonardo da Vinci gdzie nauka można poznać poprzez 

doświadczenia. 

Dalsza wyprawa – czas trwania ok 8h 

 Sandomierz– świętokrzyska perełka ze 

zwiedzaniem starówki, Katedry, 

kościoła Św. Jakuba. Możliwość 

odwiedzenia podziemi 

sandomierskich, a także rejsu po 

Wiśle. 

 Ujazd z zamkiem Krzyżtopór – 

największa rezydencja w Europie do 

czasu. Warto dodać, ze zamek jest 

ogromnym kalendarzem.  

 (Opcjonalnie) Opatów z podziemną 

trasą turystyczną i kolegiatą. 

 Istnieje również możliwość 

odwiedzenia winnicy z okolic 

Sandomierza i Opatowa. 

 


