
 

 

WARSZAWA – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 
BEATYFIKACJA KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO 

 
 

 
DZIEŃ 1 (6.06.2020):  
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd  
do Żelazowej Woli* (o ile będzie możliwość 
rezerwacji zwiedzania) – zwiedzanie dworku nad 
Utratą, w którym urodził się Fryderyk Chopin oraz 
zwiedzanie parku. Zwiedzanie Sanktuarium  
w Niepokalanowie: Kaplica św. Maksymiliana  -
najstarszy budynek w klasztorze, od tego miejsca 
wszystko się zaczęło, w tej kaplicy modlił się Święty, tu 

odprawiał Msze święte, głosił konferencje, Bazylika NMP. Przejazd na obiadokolacje  
i nocleg w okolice Warszawy. 
 
DZIEŃ 2 (7.06.2020): 
Po śniadaniu udział w uroczystościach beatyfikacji Kardynał Stefan Wyszyński, 
Prymas Tysiąclecia na Placu Piłsudskiego. Po uroczystościach wizyta w kościele św. 
Stanisława Kostki –przed frontonem kościoła znajduje się grób błogosławionego  
ks. Jerzego Popiełuszki. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Ostrowa 
Świętokrzyskiego. 
 
DZIEŃ 3 (8.06.2020): 
Śniadanie.  Przejazd do Nowej Słupi miejscowości 
słynnej z cyklicznej imprezy o nazwie „Dymarki 
Świętokrzyskie”.  Spod klęczącego pielgrzyma 
„Emeryka”- wejście na Łysiec (Łysą Górę) tzw. Drogą 
Królewską - wejście trwa ok. 40 min. i jest bardzo 
przyjemne ze względu na otoczenie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. Na Św. Krzyżu zwiedzanie: opactwo 
pobenedyktyńskie z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, 
Muzeum Misyjne Ojców Oblatów, krypta Jeremiego 
Wiśniowieckiego, gołoborze Zejście (ok. 30 min). 
asfaltową drogą do Huty Szklanej. Przejazd do Opatowa i zwiedzania kolegiaty  
Św. Marcina  najcenniejszego zabytku. Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 

DZIEŃ 4 (9.06.2020): 
Śniadanie.  Chęciny - zwiedzanie ruiny zamku  z XIV 
wieku i średniowieczny układ ulic z dwoma rynkami. 
Następnie zwiedzanie Jaskini Raj (*o ile będzie 
możliwość rezerwacji)- jedna z najpiękniejszych jaskiń 
krasowych w Polsce, zwiedzanie odbywa się w grupach  
15 os. co 15 minut, czas zwiedzania ok. 45 min. 
temperatura w jaskini przez cały rok wynosi 8-9 stopni 
Celcjusza. Na koniec dnia Dwór Starostów Chęcińskich  
w Podzamczu Chęcińskim - przepiękny XVII- wieczny 
dwór w stylu dojrzałego baroku. Powrót na obiadokolacje 
i nocleg.  



DZIEŃ 5 (10.06.2020):  
Po śniadaniu udamy się do Zwolenia, gdzie Jan 
Kochanowski był proboszczem w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Pod ufundowaną przez 
Kochanowskich kaplicą znajduje się ich rodzinna krypta 
grobowa, w której pochowany został poeta. 
Przyjazd do Kazimierza Dolnego uważanego za jedno  
z najpiękniejszych miast w Polsce; zwiedzanie miasta – 
stare spichlerze,  malowniczy rynek ze studnią, Kolegiata, 
ruiny zamku, baszta, wzgórze Trzech Krzyży (krzyże 

wzniesiono w 1708 r. i upamiętniają liczne ofiary zarazy morowej, która miała miejsce 
na tych terenach), czas wolny na rynku. Obiadokolacja i nocleg.  
 
DZIEŃ 6 (11.06.2020):  
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przejazd   
do Wąchocka i udział w procesji Bożego Ciała. Po 
procesji chwila czasu na indywidualne zwiedzanie Opactwa 
Cysterskiego.  
Powrót do domu w późnych godzinach nocnych.  
 
 
 

 
TERMIN: 6.06. - 11.06.2020 

CENA:  1100 zł/os.  
(przy 45 os. płacących) 

  
 
 
ŚWIADCZENIA: 

− przejazd autokarem klasy turystycznej; 
− 5 noclegów (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami); 
− wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji; 
− opieka licencjonowanego pilota; 
− ubezpieczenie NW w SIGNAL IDUNA S.A.; 

 
DODATKOWO PŁATNE: 

− bilety wstępów i przewodnicy ok. 135 zł/os. (ceny biletów mogą ulec 
zmianie) 

 
 

 
 

 

 


