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KIELCE i OBLĘGOREK 

W poszukiwaniu Sienkiewicza 

UWAGA: Wycieczka możliwa do realizacji od wtorku do piątku.  

Sugerowany program : 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Oblęgorka.  

 Zwiedzanie Pałacyku Henryka Sienkiewicza połączone z lekcją 

muzealną pt. Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza 

a powieść „ W pustyni i w puszczy”- na tej lekcji przedstawimy 

Henryka Sienkiewicza jako wielkiego podróżnika, a przede 

wszystkim poznamy szczegóły podróży do Afryki, jako tej 

najbardziej niebezpiecznej i fascynującej. W trakcie spotkania, 

na tablicy multimedialnej zaprezentujemy zachowane po 

podróży fotografie, pamiątki, trofea myśliwskie oraz 

przeczytamy najciekawsze fragmenty z listów pisanych do 

rodziny i przyjaciół. Ponadto dowiemy się, w jakim stopniu 

wyprawa na Czarny Ląd przyczyniła się do powstania 

powieści W pustyni i w puszczy. 

Przejazd do centrum Kielc. 

 Spacer ul. Sienkiewicza w kierunku pomnika Dzika Kiełka. 

 Wizyta w Muzeum Historii Kielc – lekcja muzealna pt. 

Herb Kielc Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są 

podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. 

Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy 

nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni 

epok. 

  

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) lub 

możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu –  dodatkowo 

płatnego ok. 30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy podpisaniu 

umowy) 

 Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych.  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy oraz przy dopłacie do wycieczki.  

ZALICZKA: 50zł/os  

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu oraz usługi 

przewodników płatnych 

dodatkowo –35,00  zł/os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

150 zł/os 130 zł/os 110 zł/os 105 zł/os 95 zł/os 
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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Kielce - Energetyczne Centrum Nauki (zwiedzanie + warsztat); 

 Kielce – wizyta w Centrum Geoedukacji;  

 Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach; 

 Jaskinia Raj (wymagana rezerwacja z minimum półrocznym 

wyprzedzeniem); 

 Zamek w Chęcinach- zwiedzanie z przewodnikiem; 

 Park Miniatur Świętokrzyskich i Oceanika (żywe rekiny,  

zwiedzanie z przewodnikiem); 

 Dąb Bartek- najsłynniejsze drzewo w Polsce. 

 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może 
być wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od 
prawnych opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w 
niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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