
Biuro Podróży STRADE d’ITALIA Anna Sobota tel. 697-729-899 email: info@stradeditalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 

Termin – 11-12.03.2023. 
Cena – 590 PLN + 220 PLN 
Cena* – 550 PLN + 220 PLN 

 
NIEOCZYWISTA ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA 

w krainie świętokrzyskich czarownic i kieleckich scyzoryków czyli 
DZIEŃ KOBIET i DZIEŃ MĘŻCZYZN  

na Kielecczyźnie 
z degustacjami świętokrzyskiego wina i piwa w tle 

 

 
Ramowy plan wyjazdu: 
 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych według rozkładu, przejazd 
do Ćmielowa. Zwiedzanie Żywej Fabryki Porcelany gdzie zamiast tradycyjnego 
oprowadzania turyści odbywają podróż z przewodnikiem i poznają „na żywo” cały 
proces produkcji porcelanowych figurek włącznie z wizytą wewnątrz starego 
oryginalnego pieca do wypalania porcelany, który obecnie stał się wyjątkową salą 
multimedialną. Następnie przejazd do rodzinnej winnicy w okolicy Opatowa i udział w 
degustacji świętokrzyskiego wina. Przejazd do Starachowic, zakwaterowanie w hotelu, 
czas wolny na relaks i odprężenie w hotelowym SPA. Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych WIECZÓR SŁOWIAŃSKI czyli magicznym spacer z pochodniami i 
atrakcjami podczas którego animator-przewodnik opowie o słowiańskiej mitologii, 
bóstwach i świętokrzyskich legendach, o czarownicach i sabatach na Łysej Górze. Dla 
chętnych degustacja nalewki i naparu z lubczyku oraz nauka lotu na miotle. Nocleg. 
 
2.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Wąchocka, miasta 
znanego z wielu żartów i kawałów. Dalszy przejazd do Kielc - wizyta na Kadzielni czyli w 
dawnym kamieniołomie będącym dzisiaj jednym z 5 rezerwatów na terenie miasta. 
Spacer przez Park Miejski i Aleję Sław, która upamiętnia znane osobistości ze świata 
kultury i sztuki XX w. Wizyta na Wzgórzu Katedralnym z Katedra Wniebowzięcia NMP i 
Pałacem Biskupów Krakowskich. Spacer słynnym kieleckim deptakiem – ul. Henryka 
Sienkiewicza. Czas wolny na Rynku. Na zakończenie programu degustacja 3 gatunków 
piwa w jednym z browarów restauracyjnych w Kielcach z poczęstunkiem (burger 
mięsny lub wegetariański). Wyjazd w drogę powrotną i powrót do miejsca zbiórki w 
godzinach wieczornych. 
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CENA 590 PLN zawiera: 

 przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe i autostradowe, 
 1 nocleg w Hotelu Senator w Starachowicach, pokoje 2,3-osobowe, 
 1 śniadanie + 1 obiadokolację (woda w cenie), 
 nielimitowany dostęp do centrum SPA z basenem na terenie hotelu, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
*UWAGA! PROMOCJA CENOWA! 
Dla naszych Stałych Klientów oraz przy zapisach do dnia 31.12.2022 – cena 540 PLN 
 
DODATKOWO PŁATNE 220 PLN  zbierane w autokarze przez pilota na początku 
wyjazdu na: 

 przewodników lokalnych, 
 bilet wstępu do Muzeum Porcelany w Ćmielowie, 
 wizytę w winnicy połączoną z degustacją wina, 
 wizytę w browarze połączoną z degustacją piwa i przekąską, 
 Wieczór Słowiański z animacjami, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy minimum 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena 
może wzrosnąć, 

 dopłata do pokoju 1-osobowego 70 PLN, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 PLN/dzień) ani 

ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 150 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 

 
Rozkład odjazdów (orientacyjne godziny zbiórek): 
6.00 – Mikołów, Stacja Paliw BP, 
6.15 – Katowice 3 Stawy, Stacja Paliw BP (przy A4), 
6.45 – Chrzanów (przy A4), 
7.30 – Kraków (przy A4), 
8.30 – Brzesko (przy A4), 
Możliwe inne przystanki przy Autostradzie A4 – do uzgodnienia przed wyjazdem. 
Dokładna godzina wyjazdu dla poszczególnych przystanków zostanie podana na kilka 
dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 


