
 

 

 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 
ORIENTARIUM ZOO 

 

  26.06 – 04.07.2023 

03.07 – 11.07.2023 

10.07 – 18.07.2023 
 

Wyjedziemy ze Słupska w późnych godzinach wieczornych. Pierwsza SUPER ATRAKCJA już po drodze! 
 

MEGA HIT!!! „ORIENTARIUM” ZOO w ŁODZI 
Odwiedzimy najnowocześniejszy w Europie kompleks o powierzchni 10 boisk piłkarskich ze 
zwierzętami i roślinami Azji Południowo Wschodniej. Będziemy mogli obserwować mieszkańców 
Orientarium z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. 
Przyjedziemy do ośrodka na kolację. 
 

BOCHENIEC to miejscowość położona w rejonie Gór Świętokrzyskich nad Wierną Rzeką. Będziemy 
zakwaterowani w Ośrodku Wczasowym „Wierna” z basenem, http://www.wierna.oit.pl z licznymi 
atrakcjami dla kolonistów. Wokół ośrodka oprócz basenu rozpościera się duży teren rekreacyjny z 
altankami, placem zabaw, miejscem do grillowania oraz zadaszonym podium tanecznym, jest boisko 
do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego.   
 

„PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI”  W CENTRUM GEOEDUKACJI 
Odwiedzimy bardzo nowoczesny obiekt, w którym pokazane są liczne animacje na nowoczesnych 
monitorach, zwiedzimy Galerię Ziemi wraz ze sztuczną jaskinią oraz odbędziemy podróż do wnętrza 
Ziemi w symulatorze 5D, będą też inne atrakcje. 
 

KĄPIELISKO k/BOCHEŃCA 
Ten urokliwie położony w otoczeniu lasów zbiornik wodny w ciepłych miesiącach zamienia się             
w fantastyczne kąpielisko, gdzie będziemy mogli pluskać się w wodzie i opalać się na piaszczystej 
plaży. 
 

ZAMEK W CHĘCINACH I GÓRA ZAMKOWA 
Wyruszymy autokarem na wycieczkę do ciekawego Zamku, położonego na szczycie Góry Zamkowej, 
Zamku który żyje rytmem tamtych czasów, gdzie gra muzyka, gdzie kowal wykonuje swoją pracę 
dostarczając na stoisko hełmy i zbroje. Wejdziemy na dwie baszty widokowe z których będziemy 
podziwiać niesamowitą panoramę okolicy, zwiedzimy skarbiec oraz piwnice z narzędziami tortur         
w których więziono niepokornych, będzie też można skorzystać z dybów. 
 
 
 
 

KIELCE 
Pojedziemy do stolicy Gór Świętokrzyskich, przejdziemy spacerkiem do centrum, żeby poznać bliżej to 
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ciekawe miasto, będzie też czas wolny na zakup pamiątek. 

REZERWAT KADZIELNIA 
Kadzielnię warto zobaczyć, jest bowiem jednym z najmniejszych rezerwatów przyrody nieożywionej 
Polsce. Atutem tego niezwykle malowniczego miejsca jest okazały amfiteatr, Jeziorko Szmaragdowe 
oraz Skałka Geologów (295 m n.p.m.) z której rozciąga się uroczy widok na okolicę. 
 

GÓRA MIEDZIANKA 
Wejdziemy na najbardziej malowniczą górę w Górach Świętokrzyskich nazywaną Świętokrzyskim 
Giewontem. Ze wszystkich trzech szczytów rozciąga się tu widok na Łysogóry, dobrze widoczne są też 
Kielce. Z Miedzianki w pogodne dni można również zobaczyć oddalone o prawie 200 km Tatry.             
A więc dużo, przy minimalnym wysiłku. 
 

KĄPIELE W BASENIE W OŚRODKU 
Będzie pływanie, zabawy i aerobik w basenie na terenie ośrodka. 
 

ŚWIĘTOKRZYSKA SPARTAKIADA NA WESOŁO 
Zorganizujemy zabawy i zawody sportowe, przeciąganie liny, turniej w dwa ognie, mecz kolonistów    
w piłkę siatkową, piłkę nożną oraz oczywiście baloniadę.  
 

DYSKOTEKI I WIECZORY FILMOWE  
Odbędą się wybory Miss i Mistera kolonii, bal przebierańców oraz seanse filmowe. 
 

WARSZAWA - WIZYTA W STOLICY - NA ZAKOŃCZENIE 
Ostatniego dnia po obiedzie i wykwaterowaniu pojedziemy do Warszawy. Przejedziemy pod Stadion 
Narodowy, pospacerujemy po Łazienkach Królewskich, pobędziemy też na Starym Mieście. 
Wieczorem (w miarę możliwości) obejrzymy pokazy Multimedialnego Parku Fontann i wyjedziemy       
z Warszawy. Po drodze będzie przerwa na posiłek w McDonald’s (we własnym zakresie). Przyjedziemy 
do Słupska we wczesnych godzinach rannych. 
 

 
 

Świadczenia w cenie:                       1599 zł  
 

 przejazd autokarem, który pozostaje na miejscu do dyspozycji uczestników 

 noclegi w  pokojach 2,3 os. z łazienkami  w ośrodku  wczasowym z basenem  

 pełne całodzienne wyżywienie: śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje 

 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  

 ubezpieczenie NNW UNIQA  
 składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Pomocowy 

 podatek VAT 
 
 

Uwaga! Dodatkowo płatne: wycieczki, atrakcje, bilety wstępu, w łącznej kwocie 299 zł          
(wpłata w biurze). Bilet do Orientarium ok. 40 zł dodatkowo płatny (wpłata w autokarze). 
 
 
                                                                                                                      Serdecznie Was zapraszamy! 


