
 

 

 

przewodnik@annatour.pl 
        tel. 604 94 89 81 

Wakacyjna trasa objazdowa 

Ziemia Świętokrzyska, województwo lubelskie  
7-11 lipca 2018  

I dzień   
Pacanów – wspomnienie „koziołka matołka”;  Wiślica - gotycka kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

- budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego – na ścianach malowidła w stylu 

bizantyjskim ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę, dzwonnica fundacji Jana Długosza z XV w.; Busko 

Zdrój – uzdrowisko;  Jędrzejów – Muzeum rodu Przypkowskich - początki zbiorów zainicjował lekarz Feliks 

Przypkowski miłośnik astronomii i gnomoniki, pasję kontynuował i kolekcję powiększył jego syn Tadeusz - historyk 

sztuki, miłośnik heraldyki i bibliofil, a przede wszystkim budowniczy i znawca zegarów słonecznych, zaprojektował i 

wykreślił zegary słoneczne w obserwatorium w Greenwich, na ratuszu w Sandomierzu czy na Zamku Królewskim w 

Warszawie, z jędrzejowskim klasztorem cystersów związany jest Wincenty Kadłubek – tu powstała IV księga Kroniki 

Polskiej; Chęciny – Zamek Królewski z przełomu XIII/XIV wieku z czasów panowania Władysława Łokietka; Kielce– 

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach,  Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – nocleg  

II dzień  
Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza,  Samsonów – miejscowość o tradycjach przemysłowych, z inicjatywy 

Stanisława Staszica i jego wkładu w rozbudowę przemysłu żelaznego w 1818 roku powstał tu zakład wielkopiecowy, 

do dziś zachowane są ruiny pieca hutniczego z końca XVI wieku;  Zagnańsk – Dąb Bartek, nazywany „Królem 

Puszczy Świętokrzyskiej” liczy ponad 1000 lat; Ciekoty - zrekonstruowany dworek rodziny Żeromskich 

(alternatywnie);   Łysa Góra  - gołoborza -  wejście od miejscowości Huta Szklana na Łysą Górę 594m n.p.m. – 

szlak spacerowy dla pielgrzymów (Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Świętego); Wąchock - Opactwo Cysterskie z początku XIII w.,  wspomnienie słynnego sołtysa;  

Starachowice - urządzenia zabytkowej huty żelaza, kolekcja samochodów ciężarowych STAR w tym replika 

samochodu wykonanego w 1979 r. dla papieża Jana Pawła II – nadwozie na podwoziu Stara-660M2 - Muzeum 

Przyrody i Techniki; przejazd do Sandomierza na nocleg 

Alternatywnie Święta Katarzyna - Klasztor bernardynek z XV w. - renesansowy wirydarz i kościół Św. Katarzyny z obrazem 

Madonny z XVI wieku, figura Św. Katarzyny. 

III i IV dzień  
Sandomierz - Stare Miasto, bulwar nad Wisłą, atrakcje nawiązujące do planu filmowego „Ojciec Mateusz”; Opatów 

– klasztor oo. Bernardynów (kolegiata pw. św. Marcina) oraz słynna krówka opatowska – proces produkcji;  

Ćmielów, Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. Ujazd - zamek Krzyżtopór, Staszów kaplica Tęczyńskich 

wpisana do katalogu pomników sztuki w Polsce; Kurozwęki pałac ostatnich właścicieli majątku – Popielów; pałac 

Baranów Sandomierski - zamek zwany „Małym Wawelem” jedna z najpiękniejszych rezydencji 

manierystycznych w Polsce. Formę tę zamek uzyskał w latach 1591—1606  autorem projektu rozbudowy 

dotychczasowej rezydencji Andrzeja Leszczyńskiego,  wojewody poznańskiego, był Santi Gucci wzniesiony w 

typie  „palazzo in forteca”, położony przy historycznej przeprawie przez Wisłę.  

V dzień  lubelskie/Roztoczański Park Narodowy 
Zwierzyniec dzieje sięgają końca XVI wieku – Ordynacja Zamoyska - wielki majątek będący własnością Jan 
Zamoyskiego – kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, który wybudował modrzewiowy dwór otoczony ogrodem, 
w puszczy urządził „zwierzyniec”. Najbardziej rozpoznawalny zabytek całego Roztocza - kościół pw. św. Jana 
Nepomucena nazywany "kościołem na wyspie" lub "na wodzie".  
W II połowie XVII w. w Zwierzyńcu mieszkała Maria Kazimiera, znana jako Marysieńka, która stworzyła rezydencję 
otoczoną parkiem, ze stawem, wyspami i kanałem, po którym pływano gondolami, początkowo na wyspie powstała 
wypoczynkowa altana. Sto lat później VII ordynat, Tomasz Antoni Zamoyski i jego zona Teresa z Michowskich, 
na miejscu altany ufundowali kościół pw. św. Jana Nepomucena jako wotum dziękczynne za szczęśliwe narodziny 
długo oczekiwanego syna Klemensa oraz w intencji powrotu do zdrowia  ordynata; drewniana willa siedziba 
Zarządcy Ordynacji Zamojskiej, który w imieniu ordynata zarządzał lasami. 
 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

   

V dzień  c.d. 
Krasnobród nad Wieprzem - Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Ze względu na wyjątkowy klimat i powietrze oraz 
zasoby wód posiada status uzdrowiska. Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, zwanej tez „Panią Roztocza” – 
w miejscu, gdzie niegdyś objawiła się biednemu wieśniakowi znajduje się Kaplica na Wodzie z cudownym źródełkiem 
zwana też „Kaplicą Objawień”. Barokową świątynię ufundowała jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria 
Kazimiera d’Arguien, żona króla Jana III Sobieskiego, znana jako Marysieńką Sobieską. Dawne miejsce wydobycia 
skał wapiennych - kamienna baszta - punkt widokowy nad zalewem;  
Zamość – za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta jest nazywany „perłą 
renesansu”, Rynek Wieki, Rynek Solny, fortyfikacje miejskie 
Szczebrzeszyn – pomnik chrząszcza, Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy - najstarsza zachowaną świątynią 
prawosławną w Polsce, wzniesiona na ruinach romańskiej budowli stylu renesansowym. polichromie z XVI i XVII 
wieku  
Alternatywnie Rezerwat Bukowo Góra, Biłgoraj 

Koszt 799 zł  
Pięciodniowy przejazd autokarem na planowanej trasie, opłaty viatoll  

Cztery noclegi w hotelach średniej klasy turystycznej, pokoje dwuosobowe z łazienkami i ze 
śniadaniem tj: Hotel Pod Złotą Różą w Kielcach i Obiekt noclegowy Turysta – Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sandomierzu 

Opieka przewodnika turystycznych na całej trasie  

ubezpieczenie NNW + KL  

Nocleg w pokoju jednoosobowym wymaga dopłaty – indywidualne zgłoszenia  

Dodatkowo koszty - zaplanowane w programie wstępy  

 

Rezerwacja tel . 604 94 89 81 przewodnik@annatour.pl  
Rezerwacja miejsc z wpłatą zadatku 350 zł na rachunek firmowy do 30 kwietnia 
 
1) Zapisy odbywają się drogą telefoniczną - 604 94 89 81 albo poprzez potwierdzenie udziału na adres 
elektroniczny przewodnik@annatour.pl . Dowód przelewu jest jednocześnie dla Państwa dowodem wpłaty. 
Przy zapisach podajemy imię i nazwisko wskazanej osoby oraz numer telefonu kontaktowego – z 
wyjątkiem stałych uczestników, ponadto nr PESEL. Zapisy po terminie wpłaty zadatku są możliwe w miarę 
wolnych miejsc w autokarze i możliwości noclegu. Brak wpłaty we wskazanym dniu spowoduje skreślenie 
z listy uczestników.  
2) Jeśli osoba zgłaszająca rezygnację przedstawi na swoje miejsce innego uczestnika, wówczas nie 
ponosi odpłatności kosztów wycieczki.  

3) Jeśli nie decydują się Państwo na posiłek zaproponowany dla grupy, proszę o powiadomienie o 
rezygnacji, co usprawnia wspólną rezerwację.   

4) Na realizację zaproponowanej trasy wycieczki mogą mieć wpływ warunki pogodowe, sytuacja na 
drogach, aktywności grupy oraz inne przyczyny nie zależne od przewodników. Kolejność realizacji 
poszczególnych punktów trasy nie jest ostateczna. 
 

 

Zapraszam  
Anna Zwiech  
AnnaTour Biuro Przewodnickie 

tel. 604 94 89 81  

przewodnik@annatour.pl 

 

 


