Świętokrzyskie takie cudne…
Hotel accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim proponuje wycieczki do najciekawszych zakątków województwa świętokrzyskiego
Atrakcje w Ostrowcu Świętokrzyskim i najbliższej okolicy
Zajęcia na krytym basenie” Rawszczyzna” Basen położony 5 minut drogi od Hotelu
Pływalnia „Rawszczyzna” to wielofunkcyjny, dziesięciotorowy basen o wymiarach 5123 x 2500 cm, głębokości
200 - 230 cm, z przesuwnym pomostem o szerokości 120 cm W części rekreacyjnej znajduje się basen do nauki
pływania o wymiarach 1250 x 840 cm i głębokości 100 - 135 cm oraz basen rekreacyjny o powierzchni 118,5 m2
i głębokości 60 - 120 cm W tej części basenu zlokalizowane są sztuczna rzeka, gejzery denne oraz bicze wodne.
W części dla dzieci znajduje się zjeżdżalnia płaszczyznowa o długości 13 m i zjeżdżalnia rurowa o długości 78
m, obydwie z lądowiskiem w basenie rekreacyjnym. Przy basenie rekreacyjnym umiejscowiona jest wanna z
masażem powietrzem i wodą dla 7 osób (jacuzzi).
Zabawy integracyjne paintball / park linowy na Ośrodku GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Park położony 15 minut drogi od Hotelu.
Zapraszamy do uczestnictwa w grze jaka jest paintball. To najmodniejsza w ostatnim czasie gra strategiczna
na świecie, przeznaczona dla osób, które lubią mocne wrażenia i sportową rywalizację. Mogą Państwo również
skorzystać z zabaw jakie oferuje Park Linowy.

Zwiedzanie pierwszego w Polsce Żywego Muzeum Porcelany. Muzeum położone jest 10 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Zobaczyć można na żywo jak powstaje porcelana. Będzie możliwość zapoznania się z procesem produkcji porcelany, obejrzeć współczesną
kolekcję ćmielowskiej porcelany figuralnej, obejrzeć film o Ćmielowie oraz zobaczyć wiele innych atrakcji.

Zwiedzanie kopalni krzemienia w Krzemionkach. Kopalnia krzemienia położona jest 10 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu (ok. 3900-1600 l. p.n.e.), jednakże większość szybów znajdujących się w
Krzemionkach powstało w wyniku działalności górników w latach 2900-2500 p.n.e. Wytwarzane przez nich z krzemienia siekiery, cieszyły
się dużą popularnością i rozprowadzano je w promieniu aż do 660 km od kopalń. Pole eksploatacyjne w Krzemionkach umiejscowione jest
na obszarze wychodni wapienia jurajskiego, górnooksfordzkiego i obejmuje krawędź istniejącej tu synkliny. Ma ono kształt paraboli o dł. 4,5
km i szer. 20-200 m, to jest ok. 78,5 ha. Ilość kopalń oblicza się na ponad 4000, a ich głębokość wynosi od 2 do 9 m.

Zwiedzanie Bałtowa. Jura Park Położony jest 16 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Bałtów to urokliwe miejsce położone w dolinie rzeki Kamiennej. To tu powstała pierwsza w Polsce plenerowa ekspozycja dinozaurów pod nazwą Jura Park Bałtów.
Zapraszamy do zwiedzania parku, w którym znajdują się makiety gadów jurajskich, wykonanych w skali 1:1. W ten sposób przedstawiono gady: dinozaury i
roślinożerne żyjące tu w rejonie Gór Świętokrzyskich, jak i w różnych częściach świata. Starannie wykonane makiety przybliżają odległe okresy geologiczne poczynając
od kamru (ok. 550 mln lat temu) a kończąc na neolicie (młodsza epoka kamienna 1700-4500 lat p.n.e.). Następnie zaraz za parkiem rozpościera się królestwo dzikich
zwierząt, kilkadziesiąt gatunków fauny i flory z kilku kontynentów – Zwierzyniec Bałtowski. Zwiedzanie „ safari” odbywa się z wnętrza amerykańskich schoolbusów.

Atrakcje na trasie Ostrowiec Świętokrzyski - Baranów Sandomierski

Zwiedzanie zabytków Opatowa. Opatów położony jest 16 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Opatów położony jest na Wyżynie Sandomierskiej, na wzgórzach o wysokości od 200 do 300 m n.p.m. Nieopodal rozciągają się pasma
Jeleniowskie i Iwaniskie Gór Świętokrzyskich. Miasto leży 16 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Opatów w swoich zasobach posiada bardzo wiele zabytkowych budowli takich jak
 Kolegiata św. Marcina, świątynia w stylu romańskim pochodząca z II poł. XII w., w 2006 r. obchodząca 800-lecie nadania statusu
kolegiaty; znajduje się w niej szereg unikatowych zabytków. Pozostałości murów miejskich wzniesionych przez kanclerza
Krzysztofa Szydłowieckiego z jedyną zachowaną bramą – Warszawską;
 Barokowy klasztor oo. Bernardynów wzniesiony w XIV-XV w. na miejscu osady Żmigród..
 Podziemia – system dawnych piwnic kupieckich wydrążonych w lessie pod rynkiem starego miasta (Placem Obrońców Pokoju).
Zwiedzanie ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zamek położony jest 32 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Z rozległych przestrzeni Wyżyny Sandomierskiej wyrastają pod niebo mury potężnego zamku. Choć czasy je go świetności dawno
minęły wielkość i siła tej budowli nadal robi wielkie wrażenie. Krzyżtopór to obok Ogrodzieńca największe ruiny zamku w Polsce.
Projekt tego wyjątkowego pałacu w stylu manierystycznym wykonał na zlecenie Krzysztofa Ossolińskiego, starszego syna wojewody
Sandomierskiego, Lauretius de Murreto de Sent. Niesamowita warownia Ossolińskich miała odzwierciedlać kalendarz, gdzie 365
okien symbolizowało ilość dni w roku, 52 komnaty – tygodnie, 12 sal – miesiące, 4 baszty – kwartały. Dodatkowo stropem
ośmiobocznej wieży było podobno olbrzymie akwarium z rybami. Przestrzeń wokół zamku jest doskonałym miejscem na
organizowanie dużych imprez takich jak: pikniki, spotkania integracyjne oraz wiele innych imprez.

Wycieczka do Sandomierza. Sandomierz położony jest 46 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Sandomierz- miasto wyjątkowe, podobnie jak Kraków czy Warszawa leżącego nad Wisłą. Tysiącletni gród usytuowany
jest na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami w otoczeniu soczystej zieleni. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury
naszego Państwa i Narodu. Na niewielkiej powierzchni Starego Miasta znajduje się „swoiste muzeum”, mieszczące ponad120 zabytków wszystkich
stylów i epok.
Proponujemy 4-godzinny program zwiedzania:
- Spacer po rynku obok zabytkowych kamieniczek
- Zwiedzanie Domu Długosza i najcenniejszych zbiorów muzealnych
- Zwiedzanie Bazyliki Katedralnej z XIV w.
- Spacer obok Zamku Królewskiego,
- Spacer Podziemna Trasą Turystyczną /legendarne lochy z XV i XVII w
Wycieczka do Kurozwęk. Kurozwęki położone są 58 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Kurozwęki to interesująca miejscowość z zachowanym pierwotnym układem urbanistycznym, leżąca w województwie świętokrzyskim. Nazwa miejscowości Kurozwęki, czyli Kur
dźwięki według legendy wywodzi się od koguta, którego głośne pianie pozwoliło odnaleźć się drużynie książęcej, zagubionej podczas polowania w okolicznych puszczach.
Do głównych atrakcji w Kurozwękach zaliczyć można zamek, który powstał w XIV w, XV-wieczny zespół klasztorny, osobliwa hodowla bizonów amerykańskich, Mini Zoo, a
nawet słynny labirynt w kukurydzy. W pobliskim Kotuszowie natomiast jest stadnina koni czystej krwi arabskiej. Tutejsze konie latem dostępne są w kurozwęckim pałacu, można
więc skorzystać z uroków konnej jazdy, wybrać się na przejażdżkę bryczką, a w zimie na kulig.

Zwiedzanie Europejskiej Stolicy bajek w Pacanowie. Pacanów położony jest 60 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Pacanów to niewielka miejscowość położona pośród malowniczych łąk, pól i pagórków południowego krańca ziemi świętokrzyskiej. Zyskał rozgłos dzięki przygodom rezolutnego
Koziołka Matołka opisanych przez Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Sława Koziołka przetrwała próbę czasu a wraz z nią przetrwała w ludzkich sercach pamięć
o Pacanowie. W Pacanowie, w Międzynarodowy Dzień Dziecka a jednocześnie w 70-tą rocznicę urodzin Matołka, 1 czerwca 2003 roku, pomysłodawca i ówczesny minister kultury
Pan Waldemar Dąbrowski nominował uroczyście Pacanów Europejską Stolicą Bajek.

Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego, który położony jest 63 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
W mieście tym zobaczyć można zamek w zwany "małym Wawelem" wraz z parkiem, kościół parafialny p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
(1604-1607, rozbudowany w XIX w.), wewnątrz polichromia secesyjna.

Atrakcje na trasie Ostrowiec Świętokrzyski - Oblęgorek
Propozycje zwiedzania Kałkowa położonego 21 km od Ostrowca Świętokrzyskiego :
W zespole obiektów, zajmujących powierzchnię 9 ha, znajdują się znajduje się m.in.:
1. Kościół - Świątynia dwupoziomowa, której wznoszenie trwało tylko 153 dni, powstała w latach 80- tych XX w. W ołtarzu głównym umieszczony
jest obraz-kopia Wizerunku Matki Bożej z Lichenia - Bolsnej Królowej Polski.
2. Droga Krzyżowa, zbudowana za wzór Licheńskiej, zakończona na szczycie tzw. Golgoty
3. Tzw. Golgota – 33 metrowa bryła swym kształtem przypomina średniowieczną budowlę obronną. Wykonana została z surowego kamienia.
Zewnętrzne lico zdobi 25 rzeźbionych białych orłów (Godło Polski) z różnych epok historii naszej Ojczyzny. Wewnątrz znajduje się ponad 30 kaplic
i oratoriów upamiętniających różne wydarzenia historyczne i postacie Kościoła i Polski. Zwieńczona okazałym dębowym Krzyżem Golgota,
wzbogacona o wspomniane wyżej elementy ma przypominać, że historia Polski nieodłącznie związana jest z krzyżem czyli z wiarą katolicką.
Golgota jest zdecydowanie najciekawszym obiektem sakralnym na terenie sanktuarium. Trud tego, kto wdrapie się na sam szczyt, zostanie
wynagrodzony w postaci pięknego widoku ze szczytu
4. Kaplice i oratoria
5. Grota zbudowana na wzór Groty w Lourdes
6. Kaplica Dziękczynienia za Dar Życia
7. mini ZOO
Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno –Krajno położone jest 52 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno to całoroczny rodzinny ośrodek edukacyjno-rozrywkowy. To również stacja narciarska z najdłuższymi
w centralnej Polsce trasami zjazdowymi. Dzięki Alei Miniatur można zwiedzić cały świat w parę godzin. Ponadto Park rozrywki zagwarantuje
dobrą zabawę całej rodzinie. Sercem ośrodka jest dwupoziomowa restauracja, Magia Sabatu, gwarantująca dobrą kuchnię i miłą obsługę.
SabatKrajno to raj dla całej rodziny. Oprócz licznych miniatur w Krajnie znajduje się wiele innych atrakcji m.in. park linowy, quady oraz
paintball.
Wycieczka na Święty Krzyż, który położony jest 28 km od Ostrowca Świętokrzyskiego
Święty Krzyż to Symbol Gór Świętokrzyskich położony, w samych ich sercu, na Łysej Górze – pobenedyktański klasztor, jest miejscem kultu i
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W Klasztorze znajduje się Muzeum Misyjne, z pamiątkami przywiezionymi z wypraw misyjnych, oraz Muzeum Przyrodniczo Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Święta Katarzyna – Klasztor Założenie klasztoru związane jest z legendarną postacią słynnego rycerza króla którego
za wierność i odwagę w walce król obdarzył tymi ziemiami. On to przy pomocy Benedyktów pobudował niewielki drewniany kościółek, którego
ołtarz ozdobiono przywiezioną przez Wacławka figurką Św. Katarzyny męczennicy, od której świątynia przyjęła swoje wezwanie a wioska
nazwę. Przy kościele został wybudowany również erem dla braci benedyktów.
Źródełko Świętego Franciszka. Jak głosi legenda Źródełko Świętego Franciszka powstało z wylanych łez przez jedną z sióstr mieszkających w
zamku koło Łysicy, który podczas burzy rozpadł się na kawałki a w środku zginęła księżniczka wraz z księciem. Wylane z prawdziwej rozpaczy
łzy - mają cudowną moc leczenia oczu. Krynica wypływa u stóp Łysicy, na skraju Puszczy Jodłowej, zaledwie kilkaset metrów od klasztoru w
Świętej Katarzynie. W dawnych czasach obfite źródło wylewało się na pobliskie ścieżki leśne. Obecnie jest obudowaną kwarcem studnią. Źródło
od dawien dawna ma stałą temperaturę i nigdy nie zamarza. Przyjeżdżali tu ludzie z dalekich stron, by wodą ze źródła leczyć choroby oczu.

Wycieczka do Zagnańska położonego 68 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk największą atrakcją turystyczną jest pomnik przyrody - dąb "BARTEK" rosnący w Leśnictwie Bartków.
Dąb "BARTEK" posiada następujące wymiary: - pierśnica - 3,14 m, - obwód pnia na wysokości 1,30 m - 9,85 m. - obwód pnia przy ziemi 13,4 m, - wysokość - 30 m, - wiek - około 700 lat
Wycieczka do Gminy Sitkówka Nowiny położonej koło Kielc, a 72 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Gmina Sitkówka - Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Kielecko - Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z cennymi miejscami
przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Jest to jedyne miejsce w Europie gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich
epok geologicznych, jakie zaszły na ziemi w ciągu ostatnich 500 mln. lat, poczynając od kambru (m.in. piaskowce budujące Pasmo
Zgórskie), a kończąc na czwartorzędzie (piaski i gliny zwałowe).
Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy - Jaskinia "Raj" oraz Jaskinia "Piekło". W Parku znajduje się także
rezerwat przyrody "Miedzianka" z cennymi stanowiskami roślinnej szaty stepowej. W rzece Bobrzy swoje siedliska mają bobry oraz
wydry, natomiast w lasach wchodzących w skład Parku spotkać można zwierzęta łowne - jelenie, sarny, daniele, bażanty, kuropatwy,
zające, a także dziki.
Atrakcją Nowin jest także kryta pływalnia „Perła”
Wycieczka do Chęcin położonych75 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zwiedzanie zamku Królewskiego: Zamek wzniesiony na splantowanej grzędzie, zbudowany z kamienia. Pierwotny zamek powstał na
planie nieregularnego wieloboku wykorzystując walory obronne wzgórza wznoszącego się na wysokość 360 m n.p.m.
W czasach funkcjonowania zamku, wzgórze zamkowe oraz pobliski teren były regularnie karczowane z wysokopiennej roślinności w tym
głównie z drzew dla zachowania wysokiej widoczności i poprawy obronności.
Dziedziniec otaczały wysokie na 9 metrów mury ze strzelnicami i gankiem dla straży. Wyższe piętra wież dobudowane zostały z cegły
najprawdopodobniej w XVI w. Warownia dzieli się na dwie części:
zamek górny, położony między dwoma basztami z murem o grubości 2 m
zamek dolny, z obszernym dziedzińcem zakończonym skośną, czworokątną basztą i furtką sklepioną
Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oddalonego o 77 km od Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zwiedzanie zaczynamy od parteru gdzie odtworzony został wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów pobytu pisarza. Na piętrze
ulokowano ekspozycje poświęcone pisarzowi. Wcześniej zajmowane przez dzieci, obecnie zgromadzone są zbiory biograficznoliterackie. Wystawione tam zostały m.in. dzieła tłumaczone na wiele języków oraz listy i pamiątki osobiste. W 2007 r. wnuczka po
pisarzu Maria Korniłowicz przekazała w testamencie ponad 350 eksponatów wzbogacając muzeum o rodzinne pamiątki, z których
większość z nich pozostała w Oblęgorku powiększając ilość eksponatów.

Hotel accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aleja 3-go Maja 13
27-400 Ostrowiec Św.
Telefon (41) 265 42 22, 502 456 918
e-mail Ostrowiec@hotelaccademia.pl

