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DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Kazimierza Dolnego, 
malowniczo położonego na porozcinanym wąwozami, nadwiślańskim zboczu lessowej wyżyny lubelskiej. 
Zobaczymy cenny układ urbanistyczny ze średniowiecznym rynkiem, renesansowymi zabytkami: kamienicami, 
kościołem farnym pw. św. Anny, spichlerzami, zespołem kościelno-klasztornym Reformatów z XVII w. Udamy się 
także na spacer po wąwozie Korzeniowy Dół. Wąwóz ten jest najciekawszym wąwozem okalającym Kazimierz 
Dolny. Przybrał on formę tak zwanej głębocznicy. Charakteryzuje się ona pionowymi ścianami, które pozbawione 
są roślinności. Dno wąwozu niegdyś było wykorzystywane jako droga. Przejazd do Nałęczowa – uroczego 
uzdrowiska położonego w rozległym parku krajobrazowym. Udamy się na spacer, podczas którego zobaczymy: 
XVIII-wieczny pałac Małachowskich, Aleję Lipową, starówkę, chatę Żeromskiego. Park zdrojowy spełnia przede 
wszystkim funkcję uzdrowiskową. Leczniczy wpływ mikroklimatu samoczynnie obniża ciśnienie krwi. To jedyne w 
Polsce takie uzdrowisko o profilu klimatyczno–kardiologicznym. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w Hotelu 
Pałac Tarnowskich*** w Ostrowcu Świętokrzyskim Obiekt jest zabytkowy. Zbudowany on został w 1820 roku. 
Jerzy Dobrzański pierwszy właściciel ostrowieckich włości, wybudował tu niewielki dworek, który początkowo był 
siedzibą zarządu pracujących w pobliżu kuźniarek. Jako główną ozdobę wiodącego do komnaty portalu, umieścił 
na drzwiach wizerunek celtyckiej kobiety, która miała przynosić regularny dochód i wszechobecne szczęście. Pod 
koniec XIX wieku Wielopolscy odkupili od niego tę nieruchomość. Zamieszkała tutaj hrabina Wielopolska, a 
wielkich patriotów polskich, którzy pracowali dla ratowania naszej Ojczyzny, ukrywała w pobliskim pałacu 
myśliwskim. Uwielbiała ona wprost otaczać się motywami z legend irlandzkich. Dlatego też jej komnaty i pokoje 
wymalowane były w kolorowe freski z narodzin świętej Brygidy irlandzkiej. Pokoje są urządzone w magnackim 
stylu co podkreśla wyjątkowość tego miejsca. Wnętrza Pałacu oddają styl architektoniczny oryginalnych wnętrz. 
Każdy z pokoi posiada swój indywidualny charakter nawiązujący do osób związanych historycznie z 
województwem świętokrzyskim jak i historią samego Pałacu. Pokoje są wyposażone w meble charakterystyczne 
dla okresu kiedy powstawał. Dodatkowo obiekt otacza malowniczy park z zabytkową kapliczką Św. Huberta oraz 
200 letnim dębem. 



 

 

 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Sandomierza – jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, malowniczo położonego n nadwiślańskiej 
skarpie. Doskonale został tu zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Spacer po mieście. Zobaczymy XIV-wieczny  
renesansowy ratusz, najstarszy i najcenniejszy zespół klasztorny dominikanów z kościołem św. Jakuba z XIII w., bramę   
Opatowską, gotycką bazylikę archikatedralną ze wspaniale zachowaną polichromią, dom Długosza, zabytkowy spichlerz oraz 
Collegium Gostomianum – najstarszą szkołę średnią w kraju. Kolejno przejazd do Baranowa Sandomierskiego. Zwiedzimy 
zamek – jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce. Cały zespół zamkowo-parkowy ukształtowany został na 
wzór krakowskiego Wawelu. Spacer po ogrodach przypałacowych. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd w okolice Łysej Góry. Udamy się na pieszą wycieczkę na szczyt tzw. Drogą Królewską. Zobaczymy 
klasztor pobenedyktyński. Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Ponadto zobaczymy m.in.: skalne 
rumowisko, gołoborze, pozostałości wału kultowego przedchrześcijańskiego miejsca kultu pogańskich Słowian, muzeum 
parku narodowego, Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty Krzyż o wysokości 157 m. Przejazd do Opatowa. 
Spacer po mieście. Zobaczymy średniowieczny układ rynku z ratuszem z II poł. XVI w. oraz romańską kolegiatę św. Marcina 
wzniesioną w XII w. z ciosów kamiennych, a w niej renesansowe nagrobki rodziny Szydłowieckich. Udamy się na spacer 
podziemną trasą turystyczną, składająca się z połączonych ze sobą dawnych piwnic i składów miejskich. W ciągu dnia 
możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej ( niedziela ) Powrót na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Skarżyska – Kamiennej. Nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Zwiedzimy kaplicę 
przy kościele parafialnym, w której umieszczony został obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Otoczony czcią wizerunek Matki 
Bożej Ostrobramskiej jest kopią wileńskiego obrazu. Skarżyskie sanktuarium maryjne w swoich założeniach nawiązuje do 
swego pierwowzoru znajdującego się w Wilnie, dlatego też na wzór Bractwa Opieki Najświętszej Mani Panny w Wilnie, 
proboszcz założył przy Sanktuarium Ostrobramskim Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia Przejazd do Szydłowca. Spacer po 
mieście. Zobaczymy zamek, kościół farny, ratusz, synagogę Garbarską, Dom Pod Dębem. Wyjazd w drogę powrotną. 
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.  
 

TERMIN: 29.04 - 02.05.2022  
CENA:  900 zł 

800 zł dla członków „S” 
 

ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 3 noclegi w hotelu**/*** lub pensjonacie, pokoje 2-os. z łazienkami 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• opiekę i informację turystyczną pilota  
• ubezpieczenie NNW do 10 000 zł  
• bilety wstępu, opłaty drogowe, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe  

• opłatę TFG i TFP 
 

UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem COVID-19 


