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Wyjazd integracyjny „Góry Świętokrzyskie” 
Termin: 21-23.09.2022 r. 

Oferta dla klas I liceum 

 

 

Góry Świętokrzyskie to najstarsze polskie góry a zarazem pełne energii, magiczne i idealne miejsce do 

wypoczynku oraz edukacji. Góry Świętokrzyskie to największe muzeum geologiczne pod gołym niebem. 

Na każdym kroku trafiamy na fragmenty historii wywierającej wpływ na teraźniejszość.  

 

 

 

Hotel Świętokrzyski znajduje się w Suchedniowie koło Kielc w sercu Gór Świętokrzyskich, 400 metrów 

od międzynarodowej trasy E7, 150 metrów od zalewu w Suchedniowie. Położony jest wśród zieleni w 

urokliwej i spokojnej części miasta. Rozległy ogród i wygodna wiata z grillem idealna na wieczorne 

biesiady zapraszają do odpoczynku. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Do dyspozycji gości pokoje 2, 

3, 4, 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

Hotel Świętokrzyski stanowi świetną bazę wypadową na wycieczki po regionie. W ciągu godziny można 

dojechać do największych atrakcji: Kielc, klasztoru na Świętym Krzyżu, Parku Etnograficznego w 

Tokarni, ruin zamku w Chęcinach i Parku Jurajskiego w Bałtowie. Bogactwo lasów, zalew z możliwością 

uprawiania sportów wodnych, nowoczesna hala sportowo-rehabilitacyjna, ścieżki rowerowe i konne 

stanowią doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. W pobliżu znajduje się kilka wyciągów 

narciarskich. Do stolicy regionu - Kielc - jest tylko 25 km. 
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Hotel Świętokrzyski oferuje komfortowe przestronne pokoje zapewniając noclegi dla 120 osób. Układ sal 

bankietowych i konferencyjnych pozwala na organizowanie kompleksowych imprez o różnym charakterze. 

 

Do dyspozycji gości: 

- pokoje wyposażone w sejfy, internet, TV sat, telefon, suszarki w łazienkach, 

- sale bankietowe, 

- sale konferencyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, 

- wiata grillowa do organizacji imprez plenerowych, 

- duży parking (w tym dla autokarów), 

- obiekt ogrodzony i monitorowany. 

Wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja (śniadanie i kolacje w formie bufetu, obiady 

serwowane do stolików). 

 

Program pobytu: 

Dzień 1: 

O godzinie 8:00 wyjazd z Warszawy w kierunku Kielc. 

Około godziny 11:00 przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. 

Zapoznanie się z hotele i jego terenem.  

Obiad o godzinie 13:00. 

Po obiedzie w godzinach 15:00-18:00 „Zajęcia integracyjne” (zajęcia z animatorami) 

Podczas zajęć poznamy się lepiej, zbudujemy i zintegrujemy grupę. Podczas dobrej zabawy w miłej 

atmosferze z uśmiechami na twarzy spędzimy popołudnie na łonie natury. Poznamy zadania do wykonania 

i konkurencje o jakich jeszcze nie słyszeliśmy. 

O godzinie 19:00 kolacja 

Po kolacji ognisko z kiełbaskami. 

 

Dzień 2:  

Śniadanie o godzinie 8:00 

Po śniadaniu wycieczka z przewodnikiem w Góry Świętokrzyskie. W programie Nowa Słupia - klęczący 

pielgrzym symbol Gór Świętokrzyskich, Św. Krzyż- wejście na Łysiec (Łysą Górę) tzw. Drogą Królewską, 

Gołoborze.  

Obiad o godzinie 14:00. 

Po obiedzie spacer po Suchedniowie, przejście nad zalew na tereny rekreacyjne. 

O godzinie 19:00 kolacja. 
 

Dzień 3:  

Śniadanie o godzinie 8:00 

Po śniadaniu pakowanie bagaży. Wykwaterowanie z hotelu. 

Wyjazd na zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego w Chęcinach. W programie między 

innymi: zwiedzanie zamku, lochu, skarbca, lapidarium, wejście na punkt widokowy, przymierzanie 

elementów zbroi rycerskich, zakuwanie w dyby, klatka hańby, fotel czarownicy, krzesło inkwizytora. 

Powrót do hotelu. 

Około godziny 13:00 obiad. 

Po obiedzie wyjazd w kierunku Warszawy. 
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Planowany przyjazd do Warszawy około godziny 17:30. 

 

Cena: 650,00 zł / osoba.  

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem o podwyższonym standardzie, 

- zakwaterowanie w Hotelu Świętokrzyskim w Suchedniowie (2 noce), www.hotelswietokrzyski.pl  

- wyżywienie zgodne z przedstawionym programem, dodatkowy obiad w dniu wyjazdu, 

- program pobytu wraz zajęciami z animatorami 

- ognisko,  

- ubezpieczenie NNW-I –  w wysokości 5000zł oraz NNW-Ś – 2500zł. 

 

Cena nie zawiera: 

- wydatków własnych uczestników 

- świadczeń nie objętych ofertą 

- wieczornych zajęć integracyjnych w dniu drugim w cenie 35,00 zł / za 1 uczestnika. W programie 2 

godziny zajęć ruchowo – integracyjnych z animatorami w plenerze. Zajęcia mogą się odbyć w godzinach 

19:00-21:00. Scenariusz zajęć przewiduje trzy gry integracyjne  

 

Informacje dodatkowe: 

- przejazd na trasie Warszawa – Suchedniów trwa około 2,5 godziny  

- pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest obiad w dniu wyjazdu, 

- wycieczki są realizowane przez licencjonowanych przewodników, 

- program jest ramowy i może ulec zmianie, 

 

 

http://www.hotelswietokrzyski.pl/

