
Uwaga słuchacze LUTW!!!! 
 

Zapraszamy na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie w dniach 17-18 

czerwca, koszt wycieczki dla słuchaczy uzależniony od ilości 

uczestników 

Przy grupie 45 osób  - 290 zł 

Przy grupie 40 osób -  310 zł 

Zgłoszenia przyjmuje kol. Zofia Myka i Małgorzata Antoniak 

Poniżej program wycieczki: 
"Zaurocz się Świętokrzyskiem"  

17-18.06.2022 r. (2 dni) 

Dzień 1 (17.06.2022 r.  - piątek) 

Godz. 6:00 - podstawienie autokaru w Krasnymstawie. Wyjazd do Opatowa.  Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. 

Zwiedzanie Kolegiaty św. Marcina z II poł. XII w.,  jednego z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. 

Przebudowana w XVIII w. otrzymała barokowy wystrój. Najcenniejszym zabytkiem kolegiaty jest renesansowy nagrobek 

Krzysztofa Szydłowieckiego - słynny "lament opatowski". 

Przejazd do Ujazdu. Zwiedzanie trwałych ruin Zamku Krzyżtopór - największej Rezydencji Magnackiej w Europie z poł. XVII w.,   

wzniesionego w 1644 r.  przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego.  

 

Przejazd do Kurozwęk. Spacer po zespole pałacowo - parkowym (z zewnątrz): Pałac Popielów z XIV w.- kilkakrotnie 

przebudowywany, oranżeria  (ob. hotel) i herbaciarnia oraz park w stylu angielskim z lipami, klonami, brzozami, a nawet 

platanami. "Safari bizon" na terenach przypałacowych - przejazd westernowym wozem "safari-bizon", w czasie którego 

będziemy podziwiali bizony w naturalnych warunkach, a jednocześnie w historycznym otoczeniu.   

Czas wolny na kawę/herbatę i pyszne ciasta, desery i lody oraz piwo z własnego browaru. 

Przejazd do Szydłowa - polskiego Carcassone.  Spacer po zabytkowej części miasta (z zewnątrz). 

Szydłów zyskał miano "polskiego Carcassonne" dzięki zachowanemu do czasów współczesnych XIV - wiecznemu 

średniowiecznemu układowi urbanistycznemu miasta.  

Przejazd do pięknej Posiadłości Agroturystycznej, malowniczo położonej w samym sercu urokliwej doliny na terenie 

Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Zakwaterowanie w dwóch "Dworkach", w pokojach 2-,3- os. z łazienką. 

Obiadokolacja*.  Możliwość zorganizowania grilla przy muzyce i tańcach w zadaszonej wiacie (wszystko we własnym 

zakresie). Nocleg. 
 

Dzień 2 (18.06.2022 r. - sobota) 

Śniadanie**. Wykwaterowanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Wyjazd w kierunku Łysogór. 

Przyjazd do Świętej Katarzyny. Spacer do źródełka Św. Franciszka i kapliczki Żeromskiego (Świętokrzyski Park Narodowy). .  

Wyjazd w kierunku Świętego Krzyża. Przyjazd do Huty Szklanej, położonej u podnóża Świętego Krzyża. 

Nawiedzenie Sanktuarium Świętokrzyskiego (Świętokrzyski Park Narodowy).Wjazd  (ze zjazdem) meleksami na Święty Krzyż.   

.Wyjazd w drogę powrotną.  

Przyjazd do Krasnegostawu ok. 20:00. . 
 

CENA (1 uczestnik; autokar – 45 os. płacących)  -  440 PLN 

CENA (1 uczestnik; autokar -  40 os. płacących)  -  460 PLN 

 

Dla słuchaczy uniwersytetu  dopłata w wysokości 150 PLN . 


