GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE (5 dni)
1 DZIEŃ
 5.00 wyjazd z miejsca zbiórki (parking pod Auchan ul. Hetmańska)
 OPATÓW - warsztaty w Krówkarence Krówki Opatowskiej (podział na trzy grupy po 30
osób):
1. Wizyta w Zakładzie cukierniczym OSM
2. Warsztaty
- pokaz multimedialny,
- przedstawienie historii Krówki Opatowskiej,
- prezentacja krojenia cukierków,
- nauka pakowania (zawijania), każdy uczestnik zabiera ze sobą własnoręcznie zawinięte w oryginalne
etykiety cukierki, które spakowane zostaną w unikalny kuferek,
 19.00 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ
 KRZEMIONKI OPATOWSKIE – muzeum archeologiczne i rezerwat na terenie dawnej
kopalni krzemienia pasiastego (bilet)
 BAŁTÓW JURA PARK – zwiedzanie Parku to niezwykła przygoda i podróż w czasie
poprzez okresy geologiczne naszej Ziemi – od początku jej istnienia do momentu pojawienia
się istot ludzkich. Można zobaczyć tu rekonstrukcje dinozaurów wykonane w ich naturalnych
rozmiarach, szczególne zainteresowanie wzbudza model największego drapieżnika
wszechczasów – tyranozaura (bilet)
 Planowane Atrakcje: Jura Park, Oceanarium Prehistoryczne 3 D
3 DZIEŃ
 ŚWIĘTY KRZYŻ – inaczej Łysa Góra – XII – wieczny klasztor Benedyktynów, gdzie
znajduje się niezwykły relikwiarz z kawałkami Drzewa Krzyża Świętego. Wycieczka piesza
 wolne popołudnie na terenie ośrodka (gry i zabawy, podchody)
4 DZIEŃ
 PARK MINIATUR SABAT KRAJNO (bilet)
 CHĘCINY ZAMEK (bilet) - zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad
miejscowością Chęciny
 REZERWAT KADZIELNIA – tarasy widokowe - Najwyższe wzniesienie zwane tzw.
Skałką Geologów to relikt dawnej Góry Kadzielnia. Ze szczytu Skałki rozciąga się piękny
widok na Karczówkę, Pasmo Zgórskie i masyw góry Telegraf. Teren Kadzielni jest jednym z
najbardziej znanych obszarów jaskiniowych, czyli krasowych w Górach Świętokrzyskich,
występuję tu 25 jaskiń i schronisk skalnych.
5 DZIEŃ
8.00 śniadanie, wykwaterowanie
 EKOMUZEUM W STARACHOWICACH - zwiedzanie z przewodnikiem wystaw: Zakład
wielkopiecowy z 1841, Wielki piec z 1899, Górnictwo rud żelaza, Technika samochodowa,
Paleontologia, Archeopark -osada starożytnego hutnictwa żelaza(bilet)
 KRZYŻTOPÓR – ruiny słynnego Pałacu Krzysztofa Ossolińskiego (bilet)
obiad w drodze powrotnej
 ok.20.30 powrót do Białegostoku ( pod szkołą na ul Narewskiej)

