
 

 

 

Pielgrzymka po Ziemi Świętokrzyskiej 

Dzień 1 

Wyjazd wczesnym rankiem z Tarnowa. Przejazd w kierunku MIECHOWA- miejscowości zwanej Małą Jerozolimą. Na 

wewnętrznym dziedzińcu klasztoru wzniesiono kaplicę Grobu Bożego, będącą dokładną kopią jerozolimskiej. W 

zachodnią ścianę wmurowano kamień  przywieziony z grobu Chrystusa,  a na rozsypanej świętej ziemi pod kopułą, 

skonstruowano kamienny grób  Jezusa. Po wizycie w klasztorze, przejazd do JĘDRZEJOWA, gdzie zobaczymy pierwsze 

w Polsce opactwo cysterskie, znajdujące się na Europejskim Szlaku Cystersów. W jędrzejowskim klasztorze ostatnie 

lata życia spędził biskup bł. Wincenty Kadłubek- wybitny kronikarz, kapelan i urzędnik kancelarii  Kazimierza 

Sprawiedliwego. Będziemy podziwiać elementy architektury romańskiej i barokowej , klasztorne organy, bowiem 

miasteczko słynie z festiwali organowych.  A ponad to znajduje się tu największa w Polsce kolekcja zegarów oraz 

przyrządów astronomicznych. Przejazd do CHĘCIN , których znakiem rozpoznawczym są ruiny zamku wieńczące 

skalne wzgórze. Fortyfikację wzniósł prawdopodobnie biskup Jan Muskata pod koniec XIII wieku, a później była ona 

wielokrotnie rozbudowywana. W XVI wieku przez pewien czas mieszkała tu królowa Bona. Zniszczona przez 

Szwedów, zachowała jednak znaczne fragmenty. Przejazd do Kielc. Obiadokolacja. Nocleg.  

Dzień 2 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KIELC, które do końca XI wieku były własnością biskupów krakowskich, 

którzy to nadali Kielcom prawa miejskie. Najważniejszym zabytkiem miasta jest wczesnobarkowy pałac biskupi 

pochodzący z XVII w. Rozbudowany w XVIII wieku obiekt, dzisiaj mieści się siedziba kieleckiego oddziału Muzeum 

Narodowego, w których znajdują się portrety staropolskie, meble, rzemiosło artystyczne. Zobaczymy również kościół 

katedralny (niegdyś kolegiacki) z XVII wieku z bogatym wyposażeniem barokowym z XVIII wieku. Czas wolny, 

następnie przejazd do ŚW. KRZYŻA. Jest to jedno ze wzniesień Gór Świętokrzyskich, na szczycie której w 

pobenedyktyńskim klasztorze znajduje się relikwia drzewa Krzyża Świętego. Czas na modlitwę a następnie przejazd 

do miejscowości Pińczów. Miasto jest częścią Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, który chroni rzadkie w Polsce 

formy i zjawiska krasowe. Tutaj znajdują się jedne z największych kryształów gipsu na świecie. W Pińczowie znajdują 

się klasztory Paulinów i Reformatorów oraz synagoga. Spacer po mieście. Po zwiedzaniu przejazd do Tarnowa. 

Przyjazd w godzinach późnowieczornych.  

CENA : 399 ZŁ  
 
Cena zawiera :  
- Przejazd komfortowym autokarem/busem 

- 1 nocleg (domy wczasowe/domy pielgrzymkowe/pensjonaty/hotele)  

- Wyżywienie wg. Programu – śniadanie i obiadokolacja  

- Opiekę pilota przewodnika  

- Ubezpieczenie  

- TFG  

Cena nie zawiera:  

- Koszty realizacji = wstępy+ Przewodnicy miejscowi  - ok 40 zł 

- dopłaty do pokoju 1 osobowego – 60ZŁ 

Dodatkowe ubezpieczenie: 

– od kosztów rezygnacji z powodu nagłych przypadków – 15ZŁ 

– od kosztów rezygnacji z powodu choroby przewlekłej  - 30 ZŁ 
 


