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JĘDRZEJÓW – JASKINIA RAJ – RUINY ZAMKU W CHĘCINACH – ŚWIĘTY KRZYŻ – KAŁKÓW – ĆMIELÓW – KRZYRZTOPÓR – 
 – RYTWIANY – SZYDŁÓW – ZABAWA – SZCZEPANÓW 

 
 

 | TERMIN:  15.09 – 17.09.2023 
 | CENA: 690 PLN/os. (przy grupie 46 os.) 
  790 PLN/os. (przy grupie 36 os.) 
 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  JĘDRZEJÓW – JASKINIA RAJ – RUINY ZAMKU W CHĘCINACH  
Rano, spotykamy się na wyznaczonym parkingu, następnie wyruszymy w drogę. Przejazd do Jędrzejowa, gdzie znajduje się 
najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ono ufundowane w 1140 roku przez Janika Jaksę, późniejszego 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego brata Klemensa. Następnie udamy się do Jaskini Raj, która jest jedną z najbardziej znanych 
atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem  
i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową 
zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. Następnie udamy się 
zobaczyć Ruiny Zamku w Chęcinach, który został wzniesiony na grzbiecie skalistego wzgórza (367 metrów n.p.m.) 
najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski. Pierwsze wzmianki źródłowe na 
temat zamku sięgają 1306 roku, kiedy to w dokumencie wystawionym przez Władysława Łokietka, zamek wraz z 11 wsiami miał 
zostać przekazany biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg 

Dzień 2:  ŚWIĘTY KRZYŻ – KAŁKÓW – ĆMIELÓW – KRZYŻTOPÓR 
Rano, po śniadaniu udamy się do najstarszego polskiego sanktuarium – Sanktuarium Świętego Krzyża. Przechowywane są nim 
relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Klasztor z sanktuarium wieńczy szczyt Łysej Góry i był ośrodkiem chrystianizacji terenów 
północnej Małopolski, pielgrzymowali tu królowie z dynastii Piastów i Jagiellonów. Następnie przejazd do Kałkowa. Nawiedzimy 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej – dwupoziomowy kościół wraz z cudownym obrazem Matki Bożej 
Bolesnej. Następnie zobaczymy figurę Matki Bożej z białym orłem w koronie, różaniec ułożony w kontury Polski, Drogę Krzyżową 
z kamiennymi stacjami według projektu zakonnicy Haliny Tobiasz, 33 metrową Golgotę, kapliczkę „Piety”, Drogę Betlejemską, 
kopię groty Matki Bożej z Lourdes oraz liczne kaplice poświęcone m.in.: ofiarom katyńskim, sybirakom czy żołnierzom AK. Po 
zwiedzaniu udamy się do Ćmielowa, gdzie znajdują się dwie, ponad dwustuletnie fabryki porcelany oraz jedyne na świecie Żywe 
Muzeum Porcelany. Podczas wizyty w tym ciekawym miejscu poznamy sposób produkcji porcelany oraz zobaczymy wystawę 
historycznych zbiorów muzeum. Na zakończenie dnia udamy się do Ujazdowa, aby podziwiać z zewnątrz zamek Krzyżtopór. To 
jeden z największych zamków w Polsce z XVII wieku. Nazwa pochodzi od krzyża oraz topora (herbu Ossolińskich). Według 
legendy bryłę zamku podzielono na cztery baszty, tyle co pór roku. Wewnątrz znajduje się 12 sal, tyle co miesięcy, 52 pokoje, 
czyli 52 tygodnie roku. Podobno zamek miał mieć 365 okien tyle co dni w roku. Wieczorem zakwaterowanie. Obiadokolacja 
i nocleg 
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Dzień 3:  RYTWIANY – SZYDŁÓW – ZABAWA – SZCZEPANÓW 
Rano po śniadaniu przejazd do Rytwian, zwiedzanie Pustelni, która od 10 grudnia 2018 roku znajduje się na liście Pomników 
Historii jako zabytek o znaczeniu ponadregionalnym, o szczególnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych, mający 
znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Kościół jest perłą architektury baroku, zachwyca swoim wnętrzem, kompozycją 
przestrzenną, harmonijnie połączoną z naturalnym otoczeniem. Całość stanowi wzorcowy przykład eremu kamedulskiego, 
wzniesionego według szczegółowych i wymagających przepisów zakonnych odnoszących się do topografii, architektury  
i rozplanowania obiektów klasztornych. Następnie udamy się do Szydłowa, zwiedzanie polskiego Carcassonne, stanowi perełkę 
architektoniczną regionu i urzeka przybywających tu turystów. W połowie XIV wieku z rozkazu Kazimierza Wielkiego wzniesiono 
tu wapienne mury wraz z zamkiem i trzema bramami. Po dziś dzień w Szydłowie podziwiać można resztki fosy, murów, Bramę 
Krakowską, Salę Rycerską, Skarbczyk, w którym znajduje się muzeum, synagogę oraz zabytkowe kościoły. Następnie nawiedzimy 
kościół Trójcy Przenajświętszej w Zabawie, będący Sanktuarium Błogosławionej, gdzie przechowywane są jej relikwie, cmentarz 
parafialny z grobem rodziców oraz pomnik w miejscu pierwszego pochówku bł. Karoliny. W drodze do domu zatrzymamy się  
w Sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie. W miejscu, w którym wg tradycji miał przyjść na świat 
przyszły Święty, wznosi się kapliczka narodzenia św. Stanisława. Wewnątrz kaplicy przechowywany jest, jako relikwia, fragment  
pnia dębu, pod którym miał urodzić się św. Stanisław. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do parafii Zakończenie wyjazd  
w godzinach wieczornych. 
 
|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem 

 2 noclegi w hotelach 2*/ 3*, pensjonatach lub domach pielgrzyma (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) 

 wyżywienie 2 x dziennie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

 ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (10 000 PLN) 

 opiekę doświadczonego pilota 

 przedstawiony program pielgrzymki 

 podatek VAT 

 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 biletów wstępu i ofiar do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, parkingów, słuchawek, taksy klimatycznej, 
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy łącznie około 185 PLN/os. (dla grupy 
46 osób) lub łącznie około 195 PLN/os. (dla grupy 36 osób) – w płatne u pilota w autokarze – podana kwota jest 
orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie 
od Orlando Travel 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem 
na COVID-19 (60 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 wydatków własnych 

 świadczeń niewymienionych w ofercie 

 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

2. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
4. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE 

ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).   

5. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania 
testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy 
do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

6. Oferta została przygotowana na dzień 03.03.2023 r. według obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów 
walut. W przypadku wzrostu tych cen, cena może ulec rekalkulacji. 


