Zielona Szkoła – Góry Świętokrzyskie
Śladami Neandertalczyka i Dinozaurów – program 5 dniowy

Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych w Polsce. Nazwa ich pochodzi od relikwii Krzyża Świętego,
zdeponowanych w klasztorze łysogórskim. Niewątpliwie, z uwagi na bogactwo krajobrazowe, liczne walory
przyrodnicze i archeologiczne, Góry Świętokrzyskie są jednym z głównych kierunków polskiej turystyki.
Dodatkowo, wielbiciele przyrody nieożywionej spotkają tutaj jaskinie, a wśród nich najsłynniejszą o nazwie
Raj. Zetkną się także z gołoborzami (rozległymi rumowiskami bloków skalnych m. in. na Łysicy, Łyścu i
Szczytniaku), kamieniołami i wyrobiskami. Tutaj możemy poznać także skomplikowane dzieje geologiczne
naszej ziemi. Obszar ten przechodził bowiem wielokrotne fałdowanie, a najstarsze odbyło się w erze
paleozoicznej. Znajdziemy także ślady naszych przodków i poznamy życie Neandertalczyka, a na
miłośników dinozaurów czeka Park Jurajski.

Ośrodek „Gołoborze” położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich u stóp Łysej Góry. Posiada 53 pokoi 2-,
3-, 4- i 5-osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny i TV. Cały obiekt jest
ogrodzony i monitorowany. Ośrodek posiada rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe: boiska do piłki
nożnej i siatkowej, stoły do tenisa stołowego, plac zabaw, kort tenisowy, kryta pływalnia oraz sale
dydaktyczne.

Pobyt zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy obiadem.
Podczas pobytu 3 posiłki dziennie serwowane w restauracji hotelu.
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Przykładowy pogram
Dzień 1
Zbiórka przed szkołą. Wyjazd grupy i przyjazd do ośrodka. Zakwaterowanie. Obiad. Zwiedzanie i spacer z
przewodnikiem po górach w Świętokrzyskim Parku Narodowym (Bodzentyn, Św. Katarzyna, Św Krzyż,
Gołoborze). Wejście do Muzeum Przyrodniczego – wystawa połączona ze spektaklem światła, dźwięku i
odgłosów przyrody. Powrót do ośrodka. Kolacja. Ognisko z zabawą pod tytułem „Szkolenie na czarownicę i
zbója świętokrzyskiego”.

Dzień 2
Śniadanie. Wycieczka autokarowa do Chęcin (ruiny zamku obronnego z XIII w.) i zwiedzanie Jaskini Raj
oraz wejście do Centrum Neandertalczyka. Powrót do ośrodka. Obiad. Zajęcia sportowo-integracyjne na
terenie ośrodka. Kolacja. Karaoke.

Dzień 3
Śniadanie. Wyjazd do zamku Krzyżtopór. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Czas na pamiątki. Powrót do
hotelu. Obiad. Zajęcia sportowo-integracyjne na terenie ośrodka. Kolacja. Wieczór talentów.
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Dzień 4
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. Zwiedzanie Parku Dinozaurów,
Prehistorycznego Oceanarium, wejście do Kina Emocji 5 D oraz zabawy bez limitu w Parku Rozrywki.
Obiad na miejscu. Powrót w godzinach wieczornych. Kolacja. Dyskoteka.

Dzień 5
Śniadanie. Wyjazd do Sabatu Krajno - Parku Miniatur. Zwiedzanie najbardziej znanych zabytków i budowli
z całego świata. Powrót do ośrodka. Obiad. Wyjazd grupy z ośrodka. Po drodze, zatrzymamy się by obejrzeć
Dąb Bartek – najstarszy dąb w Polsce. Przyjazd grupy w godzinach popołudniowych.

Cena zawiera : Transport autokarem, 4 noclegi, pełne wyżywienie + dodatkowy obiad w dniu wyjazdu,
realizację programu, w tym wejścia do zawartych w ofercie atrakcji (bilety do Jaskini Raj, Centrum
Neandertalczyka, Parku Miniatur Sabat Krajno, Parku Jurajskiego w Bałtowie – pakiet 4 atrakcji, Muzeum
Przyrody ŚPN wraz z lekcją edukacyjną, Zamku Krzyżtopór), usługi przewodnickie, ubezpieczenie NNW
Signal Iduna oraz opiekę przedstawiciela biura podczas realizacji całego programu.
Dodatkowe informacje
– Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji
wynosi ok. 25 zł. Ubezpieczenie jest ważne przy udokumentowanej chorobie lub innego zajścia
nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione po wpłacie
całej kwoty za zieloną szkołę, otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie oraz otrzymaniu imiennej listy
uczestnika/ów wraz z datą urodzenia
– Istnieje możliwość włączenia do programu dodatkowych atrakcji, np. w Jura Parku w Bałtowie.
Spływ tratwami + 12 zł/os (60 min), zwiedzanie zwierzyńca Bałtowskiego + Sabathówka +15 zł
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