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BOŻE NARODZENIE – SYLWESTER 2018/2019

KIELCE

KIELCE – urokliwe miasto położone w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. Stolica województwa
świętokrzyskiego. Do wartych odwiedzenia miejsc należą: Pałac Biskupów Krakowskich, Kadzielnia,
Bazylika Katedralna, ulica Sienkiewicza, Karczówka. Na Karczówce znajduje się Klasztor z XVII wieku
oraz punkt widokowy na Kielce i Góry Świętokrzyskie.

Hotel “KARCZÓWKA”
ul. Karczówkowska 64, 25–713 Kielce
Położenie: obiekt położony w spokojnej i cichej okolicy, u
podnóża wzgórza Karczówka, wśród zieleni. Wokół znajdują się
liczne szlaki, zachęcające do pieszych wędrówek.
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV;
lampki nocne, ręczniki dla każdej osoby (1 duży, 1 mały).
Do dyspozycji: przestronna jadalnia, sala klubowa.

termin

cena

23.12.2018 – 02.01.2019

1390 zł

Cena obejmuje:
- przewóz autokarem lub busem
- ubezpieczenie NNW
- program jak niżej (bez biletów wstępu)
23.12.2018 – zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z
łazienkami i TV; obiad, spotkanie
organizacyjne, spacer po
okolicy, kolacja, nocleg.
24.12.2018 – śniadanie, czas wolny, uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi potrawami, dla
chętnych wyjście na pasterkę do kościoła na Karczówce.
25.12.2018 – świąteczne menu: śniadanie, obiad, kolacja;
26.12.2018 – śniadanie, spotkanie z przewodnikiem spacer po Kielcach: Katedra, Rynek,
ul. Sienkiewicza, Park Miejski, Plac Artystów. Obiad, czas wolny, kolacja wieczorek taneczny z kawą i
ciastem przy muzyce mechanicznej.
27.12.2018 – spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie: Kadzielnia, Aleja Sław, skwer Szarych
Szeregów. Obiad, spacer po okolicy, kolacja.
28.12.2018 – śniadanie, spotkanie z przewodnikiem wyjście do Muzeum do wyboru: Muzeum Historii
Kielc, Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Zabawek (bilety dodatkowo płatne). Obiad,
czas wolny, kolacja, nocleg.
29.12.2018 – śniadanie, obiad, kolacja. Możliwość wyjścia na basen, do kina lub teatru (do
uzgodnienia z przewodnikiem na spotkaniu organizacyjnym).
30.12.18 – śniadanie, obiad, kolacja. Dla chętnych
z przewodnikiem 30 zł/os lub na Św. Krzyż 40 zł/os.

wycieczka

autokarowa

do

Chęcin

31.12.2018 – śniadanie, obiad, przygotowanie do Balu Sylwestrowego przy muzyce granej przez
Dj’a, z posiłkami ciepłymi i zimną płytą;
01.01.2019 – późne śniadanie, wypoczynek, obiad, dla chętnych wyjście do Kościoła, kolacja,
wieczorem spotkanie pożegnalne, możliwość zorganizowania wieczorku tanecznego.
02.01.2019 – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną.

