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Świętokrzyskie czaruje!

I tekst o ofercie turystycznej regionu



Pakiet I (jednodniowy):

• zwiedzanie JuraParku (parku dinozau-
rów),

• zwiedzanie Prehistorycznego Oceana-
rium,

• korzystanie z urządzeń parku Rozrywki 
(bez limitu),

• przewodnik po JuraParku,
• spływ tratwami,
• Kino Emocji Cinema 5D.

Pakiet II (dwudniowy):

1 dzień
• zwiedzanie JuraParku (parku dinozau-
rów),
• zwiedzanie Prehistorycznego Oceana-
rium,
• korzystanie z urządzeń parku Rozrywki 
(bez limitu),
• przewodnik po JuraParku,
• obiad dwudaniowy,
• kolacja, nocleg.

2 dzień
• śniadanie,
• spływ tratwami,
• Kino Emocji Cinema 5D,
• obiad,
• zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego 

(dolnego i górnego)
• zwiedzanie Sabathówki,
• przejazdy Rollercoasterem,
• zwiedzanie Żydowskiego Jaru  

+ Questing,
• przejazd kolejką bałtowską.

Dostępność oferty:

• Oferta dostępna: wiosna, lato, jesień,
• JuraPark (park dinozaurów) dostępny 

cały rok,
• Prehistoryczne Oceanarium – dostępne 

od wiosny do końca jesieni,
• Park Rozrywki (w zależności od pogody) 

dostępny od wiosny do końca jesieni

Oferty specjalne: 

• Bałtowskie Bezdroża – impreza typu off 
road,

• Piknik Pszczelarski

Bałtowski 
Kompleks Turystyczny

Rodzinne Miejsce Dobrej Przygody! 

Bałtowski Kompleks Turystyczny to obe- 
cnie największy ośrodek turystyczny  
w kraju. Zajmuje powierzchnię ponad 
100 ha. W skład atrakcji wchodzą: Jura-
Park (park dinozaurów), Prehistorycz-
ne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski, 
Ośrodek Jeździecki „Kraina Koni”, Park 
Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Roller-
coaster, Sabathówka – Wioska Czarownic, 
a zimą Wioska Świętego Mikołaja i stacja 
narciarska „Szwajcaria Bałtowska”. Oferta 
adresowana jest do rodzin z dziećmi oraz 
do grup zorganizowanych (uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów).



Możliwy jest udział grup zagranicznych  
w zajęciach prowadzonych przez prze-
wodnika w języku angielskim lub nie-
mieckim po uprzedniej, wcześniejszej 
rezerwacji.
Do dyspozycji zwiedzających jest sklep 
firmowy, gdzie można zakupić wyroby 
produkowane przez Fabrykę Porcelany 
AS Ćmielów oraz Kawiarnia Leżąca Kotka 
(serwująca najdroższą kawę świata kopi 
luwak oraz niezwykłą kawę z porcelaną).

Oferty specjalne:

1 – 3 maja – Majówka w Ćmielowie

Turystyka dla  
ciekawych świata

Czy wiesz: 
• jak powstają porcelanowe figurki? 
• jak wygląda masa porcelanowa? 
• co to jest biskwit? 
• znasz historię ćmielowskiej porcelany?

Każda odwiedzająca nas osoba pozna od-
powiedzi na te oraz inne pytania związa-
ne z porcelaną. Zobaczy proces produkcji 
porcelany „na żywo”, wejdzie do wnętrza 
starego pieca do wypału porcelany, spró-
buje swoich sił pracując z porcelanową 
masą podczas warsztatów, obejrzy zbio-
ry starych fajansów.

W programie (pakiet złoty):

• zwiedzanie Żywego Muzeum Porcela-
ny;

• oglądanie zbiorów Wystawy Starej Por-
celany;

• obcowanie  ze sztuką współczesną  
w Galerii van Rij;

• udział w Warsztatach Ceramicznych  
i wykonanie róży z masy porcelanowej;

• porcelanowy kubek pamiątka (gratis do 
zwiedzania).

Dodatkowe informacje:

Maksymalna wielkość grupy to 25 osób. 
W przypadku grup większych (50-60 os.), 
uczestnicy dzieleni są na dwie mniejsze 
podgrupy, w których zwiedzanie odby-
wa się równolegle.
W przypadku grup dzieci i młodzieży 
szkolnej do każdej dziesiątki uczniów  
– 1 opiekun wstęp gratis.
W przypadku grup powyżej 10 osób ko-
nieczna wcześniejsza rezerwacja.
Wykonana podczas warsztatów róża za-
bierana jest przez uczestników na pa-
miątkę.



Historyczne zakątki  
Bałtowa – Questing 

Jednodniowa oferta questingowa.
Uczestnik zabawy przeistoczy się w po-
szukiwacza skarbów. Na podstawie ulot-
ki (na którą składa się mapa i opis, czyli 
zapisane prozą lub wierszem zadania 
do zrealizowania) wędruje zgodnie z jej 
instrukcjami, rozwiązując zagadki i łami-
główki. Dzięki Questingowi zostaniemy 
zabrani do ciekawych miejsc, w których 
odkryjemy ich przepiękną historię, ta-
jemnice, legendy i ciekawe zjawiska 
przyrodnicze.

W programie:

• Wyprawa rozpocznie się w gospodar-
stwie agroturystycznym „Na leśnej u Eli” 
(Bałtów 92A), gdzie swój początek ma 

Quest „Historia Bałtowskiego Księcia” 
(jest to opowieść o mile wspominanym 
w Bałtowie księciu Aleksandrze – czas 
trwania ok. 1 h);

• po zdobyciu pieczątki następuje przej-
ście do kolejnego Questu pt. „Druckich 
– Lubeckich historia rodowa, co wśród 
drzew się chowa”, który rozpoczyna się 
pod bramą wjazdową do Pałacu (pro-
wadzi nas on po przepięknym parku 
geometryczno-krajobrazowym z po-
czątku XIX wieku, aż do Pałacu rodziny 
książęcej - czas trwania ok. 1,5 h);

• po zdobyciu skarbu następuje przejście 
do Klubu „Bałtek”, gdzie jest obiad i czas 
wolny;

• kolejnym krokiem jest przejazd do 
Pierwszej Przystani „Gierczakówki”, 
gdzie rozpoczyna się następny Quest 
„Tajemnice księżnej...” (jest to opowieść 
o jednej z księżniczek rodu Druckich – 
Lubeckich – czas trwania ok. 45 minut); 

• po przejściu Questu można z powrotem 
udać się na pierwszą przystań i spłynąć 
tratwą po malowniczej dolinie rzeki Ka-
miennej.
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Questing w Bałtowskim 
Kompleksie Turystycznym 

Dwudniowa oferta questingowa. Uczest-
nik zabawy przeistoczy się w poszuki-
wacza skarbów. Na podstawie ulotki (na 
którą składa się mapa i opis, czyli zapisa-
ne prozą lub wierszem zadania do zreali-
zowania) wędruje zgodnie z jej instruk-
cjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. 
Dzięki Questingowi zostaniemy zabrani 
do ciekawych miejsc, w których odkry-
jemy ich przepiękną historię, tajemnice, 
legendy i ciekawe zjawiska przyrodnicze.

W programie:

1 dzień 
• Miejsce startu: „Zajazd pod Czarcią 

Stopką” w Bałtowie,
• Quest „Śladami historii w Żydowskim 

Jarze” (czas przejścia 40 minut),
• przejście do JuraPark Bałtów i Quest 

„Niezwykłe tajemnice dinozaurów” 
(czas przejścia – 60 min.), możliwość 
skorzystania z dodatkowym atrakcji 
turystycznych – Oceanarium prehisto-
ryczne, Kino 5D.

• obiad w Klubie „Bałtek” (Bałtów 55), na-
stępnie czas wolny i kolacja w Klubie 
„Bałtek”.,

• możliwość przejścia Questu nocnego 
(Start: „Zajazd pod Jarem”. Quest prze-
chodzi się tylko po zmroku, czas – ok. 60 
min.)

• Baza noclegowa „Zajazd pod Jarem”.

2 dzień 
• Start:  „Okręglica” teren obok JuraPark  

w Bałtowie,
• Quest kajakowy „Kajakiem wśród zwie-

rząt” (czas przepłynięcia Questu ok. 60 
minut – TYLKO DLA CHĘTNYCH!), 

• przejazd lub przejście na Quest „Ukryte 
Skarby Kamiennej” (Start: Gospodar-
stwo agroturystyczne „Nad Kamienną” 
Bałtów 58, czas przejścia 45 min.), 

• po zdobyciu Skarbu przejazd lub przej-

ście na Quest „Przygoda w Zwierzyńcu 
Bałtowskim” – Zwierzyniec Dolny (Start: 
kasa Zwierzyńca Bałtowskiego, czas 
przejścia 30 min.), istnieje możliwość 
zwiedzenia Zwierzyńca Górnego,

• obiad w Klubie „Bałtek” (Bałtów 55).



nego „U Zosi”). Dodatkowo możliwość 
udziału w warsztatach z wypieku chle-
ba,

• następnie przejazd na Quest „W polu 
możliwości”, który prowadzi pośród pól 
i miedz, odkrywając tajniki zbóż i roślin 
uprawnych (Start Questu: Gospodar-
stwo agroturystyczne „U Karoliny”, Kolo-
nia Wólka Bałtowska 61), czas przejścia 
Questu - ok. 45 minut,

• przejazd na Quest „Co mówią drzewa”, 
dzięki któremu odkryjemy  tajemnicę 
bałtowskich drzew (Start: Gospodar-
stwo ekologiczno-agroturystyczne „Za-
cisze”  Bałtów 159, czas przejścia Questu 
40 minut),

• przejazd na obiad w Klubie „Bałtek”.

Przygodę czas zacząć… 

Dwudniowa oferta questingowa. Uczest-
nik zabawy przeistoczy się w poszuki-
wacza skarbów. Na podstawie ulotki (na 
którą składa się mapa i opis, czyli zapisa-
ne prozą lub wierszem zadania do zreali-
zowania) wędruje zgodnie z jej instruk-
cjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. 
Dzięki Questingowi zostaniemy zabrani 
do ciekawych miejsc, w których odkry-
jemy ich przepiękną historię, tajemnice, 
legendy i ciekawe zjawiska przyrodnicze.

W programie:

1 dzień
• Wyprawa rozpoczyna się w gospodar-

stwie agroturystycznym „U Zdzicha” 
(Bałtów 161),

• Quest „Patrol niemieckiego żołnierza” 
(Quest śladami niemieckiego żołnierza, 

który wspomina II wojnę światową, czas 
trwania – ok. 45 min.),

• po zdobyciu pieczątki przejazd do go-
spodarstwa agroturystycznego „W Po-
lańskim” (Wólka Bałtowska Kolonia 81), 
gdzie znajduje się początek questu „Na 
granicy lasów” (opowieść o leśnych ta-
jemnicach, która wiedzie po przepięk-
nych zakamarkach lasu, czas przejścia 
ok. 45 min.),

• po zakończeniu questu przejazd do 
Wólki Bałtowskiej na Quest pt. „Mumin-
ki w Dolinie Bałtowskiej”, czas przejścia 
ok. 45 minut (Start: Gospodarstwo agro-
turystyczne „W Dolinie Bałtowskiej u Eli”, 
Wólka Bałtowska31A),

• przejazd do Klubu „Bałtek” na  obiad, na-
stępnie zakwaterowanie w hotelu „Za-
jazd pod Jarem” (Bałtów 27), czas wolny, 
kolacja.

2 dzień
• Śniadanie, 
• przejazd do gospodarstwa agrotury-

stycznego „U Zosi” (Skarbka Dolna 47),
• Quest „Ucz się i pracuj” (pozwoli poznać 

tajemnice gospodarstwa agroturystycz-



W programie:

• zwiedzanie neolitycznych kopalń – łącz-
na długość trasy turystycznej wynosi  
2 km, z czego jej podziemna część liczy 
ponad 460 m i jest najdłuższą podziem-
ną trasą w Europie,

• lekcje muzealne,
• warsztaty archeologiczne (w sezonie),
• warsztaty garncarskie (w sezonie),

Warsztaty archeologiczne pt. „W neo-
litycznej osadzie” odbywają się w zre-
konstruowanej wiosce prahistorycznej, 
na świeżym powietrzu i w odtworzonych 
zabudowaniach mieszkalnych ludności 
epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. 
Archeolodzy krótko wprowadzają dzieci 
w świat pradziejów, a więc przybliżają po-
dział dziejów na epoki (kamienia, brązu, 
żelaza) i przedstawiają historię bytności 
człowieka na ziemiach polskich od naj-
starszych znalezisk, aż do młodszej epoki 
kamienia – neolitu. Następnie omawiają 
podstawowe aspekty życia społeczności 
wioski neolitycznej – budowę i wygląd 
domostw (na przykładzie rekonstrukcji), 

sposoby zdobywania pożywienia, rze-
miosło, handel, oraz inne zajęcia ludzi  
z osady. Potem odbywa się wycieczka po 
rekonstrukcji osady, w tym stanowisk te-
matycznych takich jak garncarstwo, zdo-
bywanie i przygotowywanie pożywienia 
oraz wytop i przeróbka miedzi.

Dostępność oferty:

• Zwiedzanie kopalń – oferta całoroczna
• Warsztaty – w sezonie kwiecień–paź-

dziernik

Szczegółowe informacje na stronie 
www.krzemionki.pl.

Neolityczne kopalnie  
krzemienia pasiastego  
w Krzemionkach

Główną atrakcją Krzemionek jest trasa 
turystyczna prezentująca oryginalne wy-
robiska neolitycznych kopalń, hałdy gór-
nicze i zagłębienia poszybowe składające 
się na wyjątkowy krajobraz przemysłowy 
sprzed 5000 lat. Przy trasie turystycznej 
znajduje się również rekonstrukcja wio-
ski neolitycznej, w sezonie odbywają się 
tu lekcje muzealne prezentujące życie 
człowieka w pradziejach. Krzemionki 
to także miejsce występowania wielu 
rzadkich roślin i zwierząt podlegających 
ochronie.



Zwiedzanie Sandomierza 
– najciekawsze zabytki 
prastarego grodu 

Gdzie w Sandomierzu urzędował kat? Ile 
było studni w mieście? Gdzie pod ziemią 
kupcy trzymali towary handlowe? Jak 
wygląda panorama miasta z Góry? Ile  
w mieście jest kościołów? To tylko niektó-
re z pytań, na które można znaleźć odpo-
wiedź, zwiedzając najciekawsze zabytki 
Sandomierza.

Program wycieczki:

• podziemna trasa turystyczna, 
• brama opatowska, 
• dziedziniec zamkowy, 
• ucho igielne, 
• bazylika katedralna, 
• stare miasto, 

• rynek z zabytkowymi kamieniczkami
• kościół św. Jakuba, 
• wzgórze staromiejskie, 
• spacer obok Collegium Gostomianum, 

Pałacu Biskupiego i Domu Długosza,
• opcjonalnie: rejs statkiem i wizyta w  

zbrojowni rycerskiej.
 


