Oferta dla aktywnych seniorów
Hotel Accademia*** w Ostrowcu Świętokrzyskim, malowniczo położony u podnóża
najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich, może być dla Państwa znakomitą bazą
wypadową do zwiedzania najciekawszych zakątków regionu.
Świętokrzyskie to jedno z piękniejszych województw w kraju, choć przez wielu nadal
nieodkryte. Urokliwe tereny oraz liczne zabytki tworzą idealne warunki, zarówno do
turystyki, jak i rekreacji.

7 dniowy pobyt –

550 zł*/od osoby

Cena promocyjna zawiera:





6 noclegów w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym;
6 śniadań w formie bufetu szwedzkiego;
6 obiadokolacji;
kolację w formie grilla na tarasach hotelu.

Hotelowi Goście mogą korzystać nieodpłatnie z:
 przestronnego, monitorowanego parkingu na tyłach hotelu:
 bezprzewodowego Internetu na terenie całego obiektu;
 sejfu w hotelowej recepcji;
 przechowalni bagażu.
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
* cena została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób
* nie zawiera biletów wstępu na dodatkowe atrakcje oraz kosztów transportu

Rekomendowane atrakcje
Muzeum Historyczno - Archeologiczne
Znajduje się w pałacu Wielopolskich zlokalizowanym na terenie
zabytkowego parku. Można tam obejrzeć stałe wystawy
muzealne oraz kolekcję sreber i platerów stołowych
z XIX i XX wieku.
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Można w nim podziwiać na żywo proces powstawania
porcelany. Kompleksowo poznać proces jej powstawania.
Zobaczyć
współczesną
kolekcję
słynnej
ćmielowskiej
porcelany figuralnej oraz obejrzeć film na temat miasta,
w którym jest ona tworzona.
Opatów
To jedna z najstarszych i ważniejszych pod względem
historycznym miejscowości w województwie świętokrzyskim.
W Opatowie można zwiedzić: kolegiatę św. Marcina, klasztor
i kościół oo. Bernardynów oraz podziemną trasę turystyczną.
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzeminonki”
Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu,
jednak większość szybów znajdujących się w Krzemionkach
powstało w wyniku działalności górników w latach 2900-2500
p.n.e. Wytwarzane przez nich krzemienne siekiery cieszyłyę
Bałtów
Urokliwe miejsce położone w dolinie rzeki Kamiennej. To tu
powstała pierwsza w Polsce ekspozycja dinozaurów pod
nazwą JuraPark Bałtów, gdzie znajdują się makiety gadów
wykonane w skali 1:1.
Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno
To ośrodek edukacyjno - rozrywkowy. Dzięki Alei Miniatur można
zwiedzić cały świat w parę godzin.

Święty Krzyż
Znany symbol Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w samych ich
sercu - na Łysej Górze. Nazwa pochodzi od relikwii Świętego
Krzyża przechowywanych w Kościele. W klasztorze znajduje się
Muzeum Misyjne.

Zespół pałacowy w Kurozwękach
Kurozwęki to jedna z bardziej interesujących miejscowości
w województwie świętokrzyskim. Do głównych atrakcji
w Kurozwękach zaliczyć można zamek, XV-wieczny zespół
klasztorny, hodowlę bizonów amerykańskich, Mini Zoo oraz
słynny labirynt w kukurydzy.
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Zwiedzanie zaczynamy od parteru, gdzie odtworzony został
wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pobytu pisarza.
Zgromadzone są tam zbiory biograficzno - literackie.
Wystawione zostały m.in. dzieła tłumaczone na wiele języków
oraz listy i pamiątki osobiste.
Sandomierz
To miasto prawdziwie wyjątkowe, podobnie jak Kraków czy
Warszawa. Często nazywane jest „małym Rzymem”.
Na niewielkiej powierzchni Starego Miasta znajduje się „swoiste
muzeum”, skupiające ponad 120 zabytków ze wszystkich stylów
i epok. Warto urządzić sobie spacer po rynku, obejrzeć
zabytkowe kamieniczki. Inne atrakcje, których nie wolno przegapić podczas pobytu
w Sandomierzu? Gotycka Brama Opatowska, renesansowy ratusz, zamek królewski,
zwany także kazimierzowskim, kościół św. Jakuba, klasztor sandomierskich
dominikanów, bazylika katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego hotelu

REZERWACJA
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aleja 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: (41) 265 42 22, 502 456 046
e-mail: ostrowiec@hotelaccademia.pl
www.hotelaccademia.pl

