Zielona szkoła
Hotel Accademia położony jest w ścisłym centrum miasta, na trasie Warszawa
– Barwinek, Łódź – Hrebenne. Dogodna lokalizacja oraz bliskie sąsiedztwo licznych
atrakcji turystycznych sprawiają, iż nasz obiekt stanowi znakomitą bazę wypadową dla
grup pragnących zwiedzić najpiękniejsze zakątki regionu świętokrzyskiego.
Możemy pochwalić się bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną, dzięki której jesteśmy
w stanie kompleksowo obsłużyć nawet bardzo duże grupy.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 207 miejsc noclegowych w 136 komfortowo
wyposażonych pokojach.
Sporym atutem naszego obiektu jest hotelowa restauracja serwująca smaczne, domowe
posiłki. Jej obecność sprawia, iż możemy zapewnić przyjeżdżającym do nas Gościom nie
tylko zakwaterowanie, ale i pełne wyżywienie.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna obsługa oraz przyjazna atmosfera panująca
w naszym hotelu stanowią gwarancję bardzo udanego pobytu.

Cena już od 450 zł/dziecko
* minimalna długość pobytu – 7 dni
* minimalna liczebność grupy – 30 osób
* w cenę nie wliczono kosztu transportu oraz zakupu biletów wstępu na wymienione atrakcje
Dla mniejszych grup kalkulacje przeprowadzamy indywidualnie.

Koszt pobytu dziecka do 12 roku życia za 1 dobę:

 obiadokolacja, nocleg, śniadanie – 75 zł
 obiad, kolacja, nocleg, śniadanie – 95 zł
Koszt pobytu dziecka w wieku 12 – 16 lat za 1 dobę:

 obiadokolacja, nocleg, śniadanie – 80 zł
 obiad, kolacja, nocleg, śniadanie – 100 zł
Koszt pobytu dziecka po 16 roku życia za 1 dobę:

 obiadokolacja, nocleg, śniadanie – 95 zł
 obiad, kolacja, nocleg, śniadanie – 115 zł
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Program pobytu
Dzień 1 (poniedziałek)
Przyjazd do hotelu.
Zakwaterowanie.
Kolacja.
Dyskoteka.
Nocleg.
Dzień 2 (wtorek)
Śniadanie.
Czas wolny/nauka/zabawa.
Obiad.
Wyjazd do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (16 km od hotelu).
Proponowane atrakcje: JuraPark (wycieczka śladami historii i dinozaurów) - Muzeum
Jurajskie, Gondwana, Prehistoryczne Oceanarium i Żydowski Jar, Zwierzyniec Bałtowski,
Wioska Czarownic, Kraina Koni, Kino Emocji Cinema 5D.
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Nocleg.
Dzień 3 (środa)
Śniadanie.
Czas wolny/nauka/zabawa.
Obiad.
Dzień ze sportem - zajęcia w Ośrodku Rekreacyjnym „Gutwin”.
Proponowane atrakcje: duży staw ze strzeżonymi kąpieliskami i wypożyczalnią sprzętu
wodnego (rowery wodne, kajaki), boisko do plażowej piłki siatkowej, park linowy
z dwoma napowietrznymi trasami (niższa i łatwiejsza trasa dla dzieci oraz młodzieży
składa się w 13 etapów).
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Nocleg.
Dzień 4 (czwartek)
Śniadanie.
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Czas wolny/nauka/zabawa.
Suchy prowiant na wycieczkę.
Wyjazd do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno (56 km od hotelu).
Proponowane atrakcje: Aleja Miniatur „Wonderful World” (Bazylika Świętego Piotra,
opera w Sydney, World Trade Center, Statua Wolności, Big Ben), Lunapark (zorbing,
eurobungee, rollercoaster, autodrom, rocking tug), Park Linowy, Kino 6D.
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Nocleg.
Dzień 5 (piątek)
Śniadanie.
Czas wolny/nauka/zabawa.
Zwiedzanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Częstocicach (5 km od hotelu).
Wyjazd do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” (12 km od hotelu).
Proponowane atrakcje: trasa turystyczna, rekonstrukcja pradziejowej osady, rezerwat
przyrodniczy.
Powrót do hotelu.
Obiad.
Zajęcia na krytej pływalni „Rawszczyzna”.
Czas wolny - spacer po Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego.
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Nocleg.
Dzień 6 (Sobota)
Śniadanie.
Wyjście do kina (100 m od hotelu).
W ramach obiadu dzieci mogą odbyć przygotowaną specjalnie dla nich lekcję pokazową
dotyczącą zasad prawidłowego zachowania się przy stole (zjedzą obiad z deserem przy
stole nakrytym do bankietu).
Zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie (12 km od hotelu).
Proponowane atrakcje: podziwianie „na żywo” procesu powstawania porcelany.
Powrót do hotelu.
Kolacja.
Nocleg.
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Dzień 7 (Niedziela)
Śniadanie.
Suchy prowiant.
Wyjazd z hotelu.
Powyższy program stanowi jedynie propozycję. Może być w dowolny sposób
modyfikowany, aby był jak najlepiej dopasowany do wieku oraz potrzeb grupy.
Inne atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego, które warto zobaczyć:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Kompleks Świętokrzyska Polana (Oceanika)
Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach
Muzeum Wsi Kieleckiej
Park Etnograficzny w Tokarni
Muzeum Archeologiczne w Wiślicy (Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny)
Święty Krzyż (Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z relikwiami)
Świętokrzyski Park Narodowy (szlak Nowa Słupia - Święta Katarzyna)
Pałac w Kurozwękach
Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Zamek w Chęcinach
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Jaskinia Raj

Zapytania i Rezerwacje
Kontakt telefoniczny: (41) 265 42 22
Kontakt mailowy: ostrowiec@hotelaccademia.pl
marketing@hotelaccademia.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

