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KRAINA LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH 

Niekiedy czytając książkę, czy oglądając film, zazdrościmy

bohaterom ich przygód i miejsc, po których wędrują.

Czujemy się niewidocznymi członkami Drużyny

Pierścienia, bądź niemym kompanem wiedźmina Geralta.

Filmy i książki oferują nam wiele, jednak brakuje w nich

najważniejszego elementu – działania nas samych, decyzji

o akcji. Dlatego marzymy o zwycięskich bitwach,

odkrytych przez nas skarbach czy mitycznych stworach,

które giną z naszej ręki. Istnieje jednak miejsce, gdzie owe

marzenia mają szansę się urzeczywistnić, a my naprawdę

możemy stać się głównym bohaterem opowieści i pisać ją

swoimi czynami na bieżąco. Świat magii i czarów

nie zginął. Odnaleźć go można na terenie

Gór Świętokrzyskich, gdzie po dziś dzień wśród

mieszkańców krąży wiele legend i podań ludowych.

Ich bohaterami są bogini Makosz, zbój Kak, Południca

i wiele innych postaci, znanych z wczesnosłowiańskiej

mitologii naszych przodków.
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Wkraczając do „Krainy Legend Świętokrzyskich” możemy

liczyć na świetną, integracyjną zabawę z dreszczykiem

emocji oraz wielki bagaż wrażeń. Udział w tego typu grze to

niepowtarzalna szansa by lepiej poznać swoich towarzyszy

wyprawy i posmakować nieco zdrowej rywalizacji

na świeżym powietrzu. Wyposażeni w mapę oraz

wskazówki dotyczące zadań, spotkamy na swej drodze wiele

tajemniczych postaci. Niech nie dziwią nikogo wyłaniające

się z leśnej gęstwiny biesy, czy pojawiające się znikąd

czarownice na miotłach. Niektóre z nich pomogą, a inne

utrudnią nam dotarcie do celu. Udział grze to nie tylko

rywalizacja, ale także możliwość poznania wśród pięknej

świętokrzyskiej przyrody, dawnych legend oraz reliktów

pogańskich sprzed wieków. Po zakończeniu gry, przy blasku

mitycznego ognia, możemy ochłonąć z emocji

i posmakować niepowtarzalnych potraw legendarnej kuchni:

kiszki z piekielnego kociołka, gołek zbója Kaka, diabelskich

kołaczy czy sabatowych przysmaków
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„Kraina Legend Świętokrzyskich” nie jest jedyną atrakcją tego

regionu. W pobliskim Kakoninie działa Izba Dobrego Smaku

Krainy Łysogór, natomiast raz do roku gmina Bieliny zaprasza

na Łysogórski Jarmark Dobrego Smaku. Na 2010 rok

planowane jest otwarcie Osady Średniowiecznej w Hucie

Szklanej, zatem wszyscy chętni do wzięcia udziału w grach

i zabawach terenowych na pewno będą zachwyceni.

Informacje praktyczne:

Bazę noclegową na terenie gminy Bieliny stanowi

21 gospodarstw agroturystycznych oraz Ośrodek Turystyczno-

Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”. Natomiast bazę

gastronomiczną tworzą: gospodarstwa agroturystyczne, 2 bary

zlokalizowane w Bielinach oraz OTW „Jodłowy Dwór”. Oferta

skierowana jest dla grup liczących od ok. 20-25 osób.

Więcej informacji można uzyskać: Stowarzyszenie „Lokalna

Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 26-004 Bieliny,

ul. Partyzantów 17 bądź pod adresem: www.wokolysejgory.pl

oraz pod nr tel. 041/302-50-94 w.206, 041 30 26 106.

http://www.wokolysejgory.pl/
http://www.wokolysejgory.pl/
http://www.wokolysejgory.pl/
http://www.wokolysejgory.pl/
http://www.wokolysejgory.pl/
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EUROPA CUP

Każdy z nas lubi rywalizację – to ona motywuje

do kolejnych osiągnięć i przekraczania własnych granic,

a także pozwala poznać słabe i silne strony. Uczy pokory

kiedy przegrywamy, ale jednocześnie pozwala poznać słodki

smak zwycięstwa. Rywalizacja i biznes to nieodłączna para

naszej rzeczywistości. A jeśli do tego duetu dodamy

najpopularniejszy sport w Polsce – piłkę nożną?

Powstanie Europa Cup – jedyny w tej części Europy

puchar, w którym udział biorą drużyny firm i instytucji z

różnych krajów. Dzięki temu nie musimy czekać do Euro

2012, aby wziąć udział w międzynarodowej rywalizacji

drużyn piłkarskich. Wystarczy udać się do Starachowic i

wcielić się w rolę zawodnika, bądź zagorzałego kibica

którejś z drużyn. Europa Cup już teraz cieszy się uznaniem

co potwierdza patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego

nad całą imprezą oraz udział w niej znanych osób ze świata

sportu i mediów, m.in. Andrzeja Strejlaua czy Jarosława

Krzoska.
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EUROPA CUP

Europa Cup to szansa zaprezentowania swojej firmy w innym

świetle, a jednocześnie doskonały sposób, by wzmocnić

relacje w jej strukturach. Tego typu zawody to ciekawa

propozycja na wyjazd motywacyjny dla pracowników, którzy

mają zagwarantowany nocleg, wyżywienie oraz szeroką gamę

atrakcji oferowanych przez hotel Europa. Do dyspozycji

kibiców i zawodników oddano m.in. pięć sal konferencyjnych

oraz bardzo dobrze wyposażony business room „Madryt”,

w którym w spokoju i ciszy każdy może sprawdzić pocztę,

bądź przeprowadzić ważną rozmowę biznesową.

Na wszystkich pragnących odpoczynku i relaksu czeka salon

SPA. Sauna fińska, jacuzzi, bogata oferta zabiegów

pielęgnacyjnych i profesjonalna obsługa zadbają o kondycję

całego ciała i umysłu. Natomiast goście ceniący sobie

wypoczynek na świeżym powietrzu mogą skorzystać

z wypożyczalni sprzętu rowerowego. Niezwykle malownicze

okolice położonych na pograniczu Gór Świętokrzyskich

Starachowic, pełne są wygodnych pieszych i rowerów szlaków.
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EUROPA CUP

Hotel Europa to również doskonałe miejsce

dla wszystkich, którzy cenią sobie dobrą zabawę

na wysokim poziomie. Klub hotelowy Amsterdam

oferuje swoim gościom świetnie zaopatrzony bar,

profesjonalne nagłośnienie oraz muzykę na żywo.

Informacje praktyczne:

Turniej odbywa się dwa razy w roku (edycja letnia

i zimowa). Oferta skierowana jest wyłącznie

do amatorskich drużyn firmowych. Na zwycięzców

turnieju czeka 10 tys. złotych. Pozostałe dwa miejsca

medalowe 5000 i 3000 zł. Więcej informacji

na: www.europa-cup.pl
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OFERTA SULIMA 

Każdy z nas, jako dziecko, miał swój nieograniczony świat

fantazji i marzeń. Z papierową koroną na głowie

wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy królami i księżniczkami,

którzy tańczą na największych balach świata. Niektórzy

z nas, kryjąc się między drzewami, albo na strychu domu

swoich dziadków, wczuwali się w rolę żołnierza ratującego

grupę przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Wszyscy

byliśmy poszukiwaczami skarbów, którzy za wszelką cenę

chcieli odnaleźć zaginiony skarb. Myli się ten, kto powie,

że takich marzeń nie sposób już spełnić. Wystarczy udać się

do Kurozwęk, gdzie znajduje się przepiękny zespół

pałacowy, by przekonać się, że na realizację marzeń nigdy

nie jest za późno. Na wszystkich gości czekają pięknie

odnowione komnaty, stylowa sala balowa oraz kręte

piwniczki z licznymi zakamarkami. Odbywające się

na terenie pałacu koncerty, którym towarzyszą pokazy

tańca, tworzą razem niepowtarzalny nastrój z czasów Polski

szlacheckiej.
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OFERTA SULIMA 

Na terenach okalających pałac, czekają na nas liczne

niespodzianki i związane z nimi atrakcje. Jedną z nich jest

jedyne w Polsce liczące obecnie 80 sztuk stado bizonów

amerykańskich. Możemy je podziwiać podczas pieszej

wycieczki, bądź uczestnicząc w niecodziennym safari.

Z perspektywy wojskowego Hummera zwiedzanie atrakcji

regionu staje się niezapomnianą przygodą, szczególnie,

że mamy szanse osobiście poprowadzić tego stalowego

olbrzyma. Na spragnionych jeszcze większych wrażeń czeka gra

fabularna, podczas której uczestnicy, wykorzystując pojazdy

terenowe, muszą wykazać się sprytem, spostrzegawczością

i pomysłowością. Jeśli i to okaże się być za małym wyzwaniem

istnieje możliwość spróbowania swych sił w kukurydzianym

labiryncie, w którym jest do pokonania ponad 5 km

skomplikowanych ścieżek. Poza labiryntem mamy do wyboru

jeszcze wiele innych atrakcji – m.in. stumetrowa zjeżdżalnia

linowa, gry terenowe, strzelnica paintballowa, czy poszukiwanie

zaginionego skarbu w pałacowych piwnicach. Na wszystkich

smakoszy, czeka wyjątkowa kuchnia w menu, której pojawiają

się m.in. polędwica i stek z bizona.
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OFERTA SULIMA 

Pobyt w Kurozwękach to wyprawa do czasów dziecinnych

fantazji wzbogaconych o świetną zabawę i wypoczynek

na świeżym powietrzu. To miejsce, gdzie przeszłość spotyka

się z teraźniejszością.

Informacje praktyczne:

Ogółem do dyspozycji gości jest 50 miejsc noclegowych

w Pałacu i różnych budynkach zespołu pałacowego. Sale

konferencyjne i jadalne na ok. 150 osób. Na gości czeka

również piękna restauracja w pałacu, której specjalnością są

dania z bizona oraz dania kuchni polskiej, kawiarnia

w Oranżerii z oryginalnymi deserami, grill-bar „Pod wiatą”

oraz pizzeria.

W Kurozwękach zorganizować można: seminaria,

konferencje oraz spotkania świąteczne dla firm, a także

przyjęcia okolicznościowe i rodzinne oraz biesiady tematyczne

dla zorganizowanych grup. Więcej informacji znajduje się na

stronie www.kurozweki.com

http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
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INTEGRACJA Z HISTORIĄ

Świętokrzyskie jest regionem, w którym na każdym

kroku otacza nas atmosfera minionych stuleci.

Nie brakuje tu wyjątkowych miejsc, które sięgają

głęboko do naszej wyobraźni i marzeń, ale też

i do historii. To właśnie tu możemy odpocząć udając

się w niezliczone wyprawy do przeszłości. Za sprawą

Hotelu Łysogóry podróż do czasów Polski

szlacheckiej jest możliwa. Uroczyste audiencje

w czarujących przepychem salach, gorące obrady

polityczne, gwarne uczty i zabawy - to echa

wspomnień z czasów świetności Pałacu Biskupów

Krakowskich z XVII wieku w Kielcach. W Muzeum

Narodowym, które obecnie się tu znajduje, możemy

podziwiać dzieła m.in. Stanisława Wyspiańskiego,

Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego.
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Świetnie zachowany zespół pałacowy, pokaz walk rycerskich

oraz malownicze krajobrazy to wszystko czeka na tych,

którzy przybędą do Kurozwęk. Niewątpliwie, będąc tu,

warto udać się na „safari bizon” by zobaczyć największe w

Polsce stado bizonów amerykańskich (80 sztuk). Podczas

wieńczącego dzień balu maskowego, wszyscy goście będą

mogli poczuć się niczym Sienkiewiczowscy hetmani i damy,

bawiąc się w zabytkowych komnatach pałacu.

Każdy z nas po ciężkim tygodniu potrzebuje chwili

wyciszenia i spokoju. Hotel Łysogóry przygotował dla

swoich gości wyprawę do pokamedulskiego zespołu

sakralnego zwanego Pustelnią Złotego Lasu. Zgodnie z

kamedulska regułą to swoiste Sanktuarium Ciszy jest

położone na odludziu, w otoczeniu lasu. Na przybyłych

czeka tu odrestaurowany erem z pięknie zachowanym

kościołem. Pustelnia czaruje ciszą i spokojem, a czas wydaje

się tu pędzić swoim niezmiennym tempem.
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Tych gości, którzy zatęsknią za nowoczesnością, Hotel

Łysogóry zaprasza do przytulnej Restauracji "Victoria ",

proponując różnorodne potrawy regionalne, m.in. Gęś

Babci Leokadii oraz Włochatki Świętokrzyskie. Wszyscy

fani muzyki klubowej również nie powinni być

rozczarowani – na terenie hotelu funkcjonuje Klub

Quantum, gwarantujący muzykę na najwyższym

poziomie.

Informacje praktyczne:

Hotel Łysogóry oferuje: 7 sal konferencyjnych,

organizacje konferencji na 600 osób, bankiety

(800 gości), profesjonalnie wyposażone sale,

198 miejsc, 148 pokoi i apartamentów hotelowych.

Więcej informacji na temat ofert można uzyskać pod

adresem: http://lysogory.com.pl/ oraz pod numerem

tel. 041/ 36 30 15

http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
http://lysogory.com.pl/
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ŚLADAMI DAWIDA RUBINOWICZA 

Przez stulecia Ziemia Świętokrzyska była miejscem, gdzie

w symbiozie i zrozumieniu koegzystowały dwie odmienne

religie i kultury, dwa narody – polski i żydowski. Gwar, szum,

wielobarwny tłum, wśród którego roiło się od ciemnych

chałatów, kaftanów i kapeluszy Żydów – tak przez wieki, niemal

do czasów współczesnych, wyglądały niektóre świętokrzyskie

miasteczka. Obecnie, po latach niektóre z tych miejscowości

znów wracają do życia. Jedną z nich jest Bodzentyn, gdzie

mamy okazję odkryć liczne ślady bogatej kultury żydowskiej

oraz zobaczyć miejsca związane z Dawidem Rubinowiczem.

Losy chłopca, którego pamiętniki z czasów Zagłady zostały

opublikowane w wielu krajach świata, są unikatowym

świadectwem tamtych ponurych wydarzeń sprzed blisko 70 lat.

Odpowiednio przygotowany przewodnik oprowadzi nas po

zabytkowym cmentarzu żydowskim, gdzie zachowało się około

80 macew postawionych w latach 1866 -1942. Będziemy mieli

również możliwość zobaczyć w Bodzentynie te miejsca, które

ściśle wiążą się z losami młodego autora pamiętników.

Niezapomniana opowieść w każdym człowieku na długo

pozostawia wspomnienia.
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ŚLADAMI DAWIDA RUBINOWICZA 

Wyprawa do Bodzentyna to także niezapomniane

spotkania z kulturą żydowską. Wystawy fotografii,

przedstawienia teatralne, muzyka oraz kuchnia

żydowska przenikają się tu z tradycjami

regionalnymi, zupełnie jak przed wiekami.

Bodzentyn szczególnie warto odwiedzić podczas

corocznych Dni Dawida Rubinowicza w sierpniu,

na które przyjeżdżają goście z całego świata.

Wówczas miasto niemal przenosi się w czasie

- na ulicach ponownie jest gwarno, zewsząd

dochodzą dźwięki muzyki klezmerskiej i śpiew

kantorów. Uroczystościom upamiętniającym losy

Bodzentyńskich Żydów, towarzyszą dyskusje,

pokazy filmowe oraz modlitwy.
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ŚLADAMI DAWIDA RUBINOWICZA 

Dla odwiedzających miasto przygotowano bazę

noclegową na zróżnicowanym poziomie, zaplecze

gastronomiczne, tłumacza, liczne atrakcje oraz

transport. Słowem - wszystko co jest niezbędne

do efektywnego spędzenia czasu.

Podróż po tym regionie to odkrywanie piękna

i niezwykłości kultury oraz tworzących ją ludzi, których

losy tak ściśle związane były i nadal są z Polską,

a w szczególności z Województwem Świętokrzyskim.

Informacje praktyczne:

Planowane wprowadzenie oferty to 2010 rok. Więcej

informacji na jej temat można uzyskać pod adresem:

http://www.tdr.org.pl/

http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
http://www.tdr.org.pl/
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ŚLADAMI MIEJSC MOCY 

Zgodnie z hinduskimi wierzeniami, miejsca mocy to obszary,

w których koncentruje się wyjątkowa energia, miejsca

szczęśliwe. Mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego wierzą,

iż na gołoborzu, koło klasztoru na Świętym Krzyżu, istnieje

jedno z takich miejsc. I trudno nie przyznać im racji - kiedy

znajdujemy się na szczycie Łysej Góry, możemy poczuć, jak

przenika nas silna pozytywna energia.

Świętokrzyska moc wynika z zespolenia trzech elementów:

mocy duchowej, mocy fizycznej i mocy intelektualnej. Każdy

z nas, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań, może

podążyć ich szlakiem. Jeśli szukamy chwili spokoju, miejsca

gdzie możemy się wyciszyć i zostać sam na sam ze swoimi

myślami, pakiet „Siła spokoju” będzie najlepszą propozycją.

Zwiedzając starożytne i średniowieczne miejsca mocy

przeżyjemy niezapomnianą podróż do przeszłości. Natomiast

warsztaty terapeutyczno-motywujące, pomogą odnaleźć

tkwiące w nas wewnętrzne siły pozytywnej energii.
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ŚLADAMI MIEJSC MOCY 

„Mocni ciałem” to niepowtarzalna szansa zdobycia mocy

fizycznej poprzez różne formy aktywności. Czekają na nas

rowerowe i piesze wyprawy, loty w przestworza na paralotniach

oraz spływy kajakami po malowniczych zakątkach Nidy.

To także okazja, byśmy zadbali o swoje ciało w uzdrowiskach

i wyjątkowych obiektach SPA&Wellness .

Ci z nas, którzy są spragnieni wiedzy i mocy intelektualnej

bez trudu odnajdą w Świętokrzyskiem energetyzujące miejsca.

Idealne warunki do szkoleń, konferencji czy sympozjów, które

odbywają się w najatrakcyjniejszych ośrodkach regionu,

gwarantują skuteczny rozwój wiedzy zawodowej uczestników.

Jednocześnie możliwość zwiedzania ciekawych i tajemniczych

miejsc Świętokrzyskiego oraz liczne szlaki piesze to szansa

na poszerzenie własnych horyzontów. Nic nie stoi jednak

na przeszkodzie temu, by wszystkie trzy moce połączyć w jeden

konglomerat. Wówczas możemy stworzyć swój unikatowy

szlak, który pozwoli nam zregenerować siły, odpocząć

czy poszerzyć naszą wiedzę o regionie Świętokrzyskim
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ŚLADAMI MIEJSC MOCY 

Informacje praktyczne:

Pakiet zawiera zwiedzanie największych atrakcji regionu:

Jędrzejów (opactwo cystersów, Muzeum Zegarów,

Koprzywnica (pocysterski zespół klasztorny), Wąchock

(klasztor cysterski), Bałtów (JuraPark), Wiślica

(kolegiata), Zagnańsk („Bartek”), Chęciny (układ

urbanistyczny, klasztor Bernardynek i Franciszkanów,

ruiny zamku, Tokarnia (Park Etnograficzny), Jaskinia

Raj, Krzemionki (rezerwat archeologiczny), Kurozwęki

(zespół pałacowo-parkowy), Starachowice (muzeum

Przyrody i Techniki), Ujazd (zamek Krzyżtopór) etc.

Więcej informacji: http://www.swietokrzyskie.travel/

lub pod numerem tel. 041/ 361-80-57

http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
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SURVIVAL NA POLIGONIE WRAŻEŃ

Zabawa w żołnierzy, godziny spędzone w lesie, budowanie tajnych

baz… Wielu z nas tak spędzało swoje wakacje w dzieciństwie. Może

zatem warto i teraz złamać rutynę codziennego życia i cofnąć się

do czasów młodości, by znów poczuć ożywczy dreszczyk emocji?

Dla tych, którym niegroźne jest zrzucanie garnituru lub szpilek,

bądź porzucenie miękkiej kanapy oraz wygodnego życia z pilotem

w dłoni, Ziemia Kielecka ma do zaoferowania coś niezwykłego.

Survival na Poligonie Wrażeń to jednodniowa szkoła przetrwania

z malowniczymi krajobrazami Województwa Świętokrzyskiego w tle.

W czasie tych kilkunastu godzin możemy odkryć w sobie na nowo

ducha walki, odstawiając w przysłowiowy kąt miękki fotel czy

komputer. Słowo „przetrwanie” jest tu ważne, jednak

pierwszeństwo przed nim ma wciągająca zabawa w dobrym

towarzystwie. Survival na Poligonie Wrażeń to przede wszystkim

świetna propozycja dla grup zorganizowanych. Zajęcia są tak

przygotowane, by wymagały od uczestników umiejętności

zespołowego działania, a jednocześnie wyzwalały chęć zdrowej

rywalizacji w miłej atmosferze. Program survivalowy jest oparty

o malownicze okolice Niestachowa, co w połączeniu z taką formą

spędzania czasu sprawia, iż jest to wyjątkowa propozycja

na weekendowe popołudnia o każdej porze roku.
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SURVIVAL NA POLIGONIE WRAŻEŃ

Bieg na orientację, nauka sztuki kamuflażu, budowa

obozowiska, zjazd „tyrolką”, czyli po linie nad rzeką, lot

poduszkowcem, czy ekscytująca jazda na quadach po leśnych

bezdrożach, to tylko kilka z wielu propozycji ekstremalnych

przeżyć. Jednocześnie jest to niepowtarzalna szansa

doświadczenia mocy i piękna natury tego regionu.

Jednymi z głównych elementów imprezy są skonstruowane

na jej potrzeby miasto – URBAN oraz obóz leśny, które razem

doskonale oddają charakter prawdziwego poligonu.

Przy wykorzystaniu takiego otoczenia, gra w paintball czy ASG

między drużynami nabiera dodatkowego realizmu, przy którym

militarne gry komputerowe w momencie bledną. Zdobycie

fortyfikacji (bazy) wroga po ciężkim boju staje się niesamowicie

satysfakcjonującym przeżyciem. Późniejsza wspólna biesiada

przy ognisku zwycięzców i pokonanych jest okazją

do podzielenia się wrażeniami z bitwy oraz szansą umówienia

się na kolejny, rewanżowy pojedynek.
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SURVIVAL NA POLIGONIE WRAŻEŃ

Dodatkowo, dla relaksu, po zakończeniu walki

o przetrwanie w trudnych warunkach, możemy wybrać

się na krajoznawczą wycieczkę, bądź po prostu na jeden

z wielu stoków narciarskich. Udział w „Survivalu

na Poligonie Wrażeń” dostarczy nam niezapomnianych

wrażeń i spowoduje, że w zupełnie inny sposób

spojrzymy na Województwo Świętokrzyskie.

Informacje praktyczne:

Survival na Poligonie Wrażeń przygotowany jest

specjalnie dla grup zorganizowanych. Więcej informacji

można uzyskać na stronie www.wytworniawrazen.pl.

Bazę noclegową i gastronomiczną stanowią m.in.

Ośrodek „Zacisze” w Krzyżanowicach, Ośrodek

„Wierna” w Bocheńcu, gospodarstwo agroturystyczne

„Nad Nidą” w Krzyżanowiach, hotel „Jodłowy Dwór”

u stóp Świętego Krzyża w Hucie Szklanej i pola

biwakowe

http://www.wytworniawrazen.pl/
http://www.wytworniawrazen.pl/
http://www.wytworniawrazen.pl/
http://www.wytworniawrazen.pl/
http://www.wytworniawrazen.pl/


DELEGACJA WBREW REGUŁOM WARSZTATY MOCY 

WARSZTATY MOCY 

Pałace, dworki, bale, polowania – Polska szlachecka...

Wielu z nas chciałoby cofnąć czas, by odetchnąć zapomnianą,

a jednocześnie wyjątkową atmosferą minionych wieków. Coraz

częściej brakuje nam wolnego czasu - chwil spokojnego relaksu

i zapomnienia o codziennych obowiązkach. Pracujemy więcej,

dłużej i pod większą presją, w efekcie czego coraz częściej

odczuwamy symptomy wypalenia zawodowego i zmęczenia

psychicznego. Na szczęście, aby poczuć się swobodnie

i beztrosko, nie trzeba odbywać podróży w czasie i dalekiej

przestrzeni. Można pojechać do Kurozwęk, gdzie znajduje się

historyczny zespół pałacowo-parkowy, którego początki sięgają

XIV wieku. Będziemy tu mogli nabrać mocy i odpocząć

w dwójnasób. Uczestnicząc w profesjonalnie prowadzonych

warsztatach integracyjno-motywacyjno-terapeutycznych,

będziemy mogli pozbyć się stresu i nauczyć się, jak kontrolować

negatywne emocje. Jednocześnie przez cały czas pobytu,

będziemy mogli skorzystać z psychologicznego doradztwa, bądź

odbyć trening asertywności. Warsztaty mocy to również okazja,

by dowiedzieć się, jak skutecznie budować zespół pracowników

oraz przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
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WARSZTATY MOCY 

Kurozwęki oferują również szereg innych wyjątkowych atrakcji.

Będziemy mieli okazję zwiedzić tajemnicze piwnice pałacu,

które nadal skrywają wiele sekretów. Podczas balów

maskowych, przy akompaniamencie barokowej muzyki

i smakując staropolską kuchnię będziemy mogli poczuć się

niczym damy i rycerze z czasów Polski szlacheckiej.

Na terenach okalających pałac czeka na nas niemała

niespodzianka – stado ponad 80 bizonów amerykańskich.

Możemy je podziwiać podczas pieszej wycieczki lub z okien

amerykańskich pojazdów wojskowych. Rozległe i malownicze

tereny rozpościerające się wokół Kurozwęk sprzyjają grom

i zabawom terenowym, a także wycieczkom po okolicy.

Dla miłośników adrenaliny przygotowano fantazyjny labirynt

z kukurydzy, którego wzór, co roku jest zmieniany, więc

opanowanie trasy wcale nie jest łatwe. Tym bardziej, że

najdłuższa droga do wyjścia ma ponad 4 km. Poza labiryntem

na uczestników warsztatów czeka zjeżdżalnia liniowa, paintball

oraz gry plenerowe, które na pewno dostarczą mnóstwa

wrażeń.
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WARSZTATY MOCY 

Trudno wyobrazić sobie inne, równie atrakcyjne miejsce,

w którym w tak zróżnicowany sposób można

zregenerować siły witalne.

Informacje praktyczne:

Ogółem do dyspozycji gości jest 50 miejsc noclegowych

w Pałacu i różnych budynkach zespołu pałacowego. Sale

konferencyjne i jadalne na ok. 150 osób. Na gości czeka

również piękna restauracja w pałacu, której specjalnością

są dania z bizona oraz dania kuchni polskiej, kawiarnia

w Oranżerii z oryginalnymi deserami, grill-bar „Pod

wiatą” oraz pizzeria.

W Kurozwękach zorganizować można: seminaria,

konferencje oraz spotkania świąteczne dla firm, a także

przyjęcia okolicznościowe i rodzinne oraz biesiady

tematyczne dla zorganizowanych grup. Więcej

informacji znajduje się na stronie www.kurozweki.com

http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
http://www.kurozweki.com/
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ZIMOWE SPOTKANIA Z CZAROWNICĄ

Świętokrzyskie jest miejscem, gdzie magia i czary są wciąż

obecne w tradycji i wierzeniach ludowych. Pozornie mogłoby

się wydawać, że zima jest czasem, gdy czarownice schodzą

ze swych mioteł, a zbóje wracają do ukrytych w górach

niedostępnych jaskiń. W pewnym stopniu to prawda, ale nie

do końca. Zimą świętokrzyskie czarownice możemy spotkać

na ośnieżonych stokach, gdy mkną w jedynie sobie znanym

celu...

Jeśli zapragniemy pójść w ich ślady, instruktor narciarstwa

chętnie pomoże opanować podstawy i tajniki jazdy na nartach

w zależności od potrzeb. Na początkujących

i zaawansowanych narciarzy czekają świetnie przygotowane

i oświetlone stoki, a także wypożyczalnie sprzętu.

Dodatkowo tutejsze zbocza mogą się pochwalić

zróżnicowanym nachyleniem i długością tras, dzięki czemu

każdy znajdzie coś dla siebie. Nie musimy przy tym stać

kilkudziesięciu minut w kolejce, by dostać się na szczyt stoku,

a możemy bawić się bez końca.
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ZIMOWE SPOTKANIA Z CZAROWNICĄ

Pokryte śniegiem drzewa, leśna ciemna gęstwina, rżenie

pędzących koni oraz blask bijący od pochodni – tak wygląda

wjazd saniami nocą na szczyt Łysej Góry. W niesamowitej

scenerii czeka na nas spotkanie ze świętokrzyską czarownicą,

która wraz ze zbójem Madejem opowie nam legendy

związane z regionem. Później oboje zaproszą nas na biesiadę

przy ognisku. Regionalna kuchnia, nastrojowa muzyka, dźwięk

strzelających drew stworzą niesamowity klimat do wspólnej

zabawy. Po białych szaleństwach to idealny sposób na relaks i

odpoczynek.

W pobliżu stoków funkcjonuje rozbudowana baza noclegowa

o zróżnicowanym standardzie i różnych cenach. Smakosze

kuchni ludowej również nie będą rozczarowani – przy stokach

nie brakuje karczem oferujących regionalne smakołyki.

Natomiast ci z nas, którzy są ciekawi historii Gór

Świętokrzyskich, będą mogli skorzystać z usług przewodnika,

znającego nie jedną barwną historię z „dreszczykiem”.
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ZIMOWE SPOTKANIA Z CZAROWNICĄ

Zimowe spotkania z czarownicą to beztroska

białego szaleństwa i czar regionu w jednym.

To szansa nie tylko nauki jazdy na nartach,

ale także okazja poznania wiekowych tradycji

Województwa Świętokrzyskiego.

Informacje praktyczne:

Wprowadzenie oferty jest planowane na rok 2010.

Szczegółowych informacji na jej temat udziela

Biuro Podróży Łysogóry pod adresem:

http://www.biuro.lysogory.com.pl/ oraz pod

numerem telefonu: 041/ 366 30 15

http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
http://www.biuro.lysogory.com.pl/
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ETNOBIZNES

Nie ma nic przyjemniejszego niż relaks w ciekawym miejscu

w towarzystwie sympatycznego grona Przyjaciół. Czas

spędzony w Parku Etnograficznym w Tokarni to także

niezapomniane wrażenia i świetnie zorganizowany wypoczynek.

Mijając bramy parku odbędziemy niezapomnianą podróż

w czasie do XIX wieku. Widząc doskonale zachowane chaty

i zagrody oraz dwór, poczujemy się jak bohaterowie

„Nad Niemnem”, bądź „Wesela”. Towarzyszyć nam będzie

nieodparte wrażenie jakby mieszkańcy tych wszystkich

domostw byli tu jeszcze przed chwilą. Podziwiając stare

maszyny, narzędzia i słuchając opowieści o życiu w tamtych

czasach, czujemy, że historia - jak nigdy dotąd

- jest na wyciągnięcie naszej ręki. Wyprawa do Parku

Etnograficznego to nie tylko zwiedzanie zabytkowego

skansenu. Na gości przybyłych do Tokarni czekają m.in. gry

terenowe oraz zabawy ludowe, podczas których uczestnicy,

bawiąc się, poznają bogatą tradycję i przyrodę regionu, a także

pozostałych członków grupy.



DELEGACJA WBREW REGUŁOM ETNOBIZNES

ETNOBIZNES

Kiedy emocje związane z grami opadną, na gości czeka

tradycyjna ludowa biesiada. Przy ognisku, podczas rozmów

z innymi uczestnikami zabawy, możemy rozkoszować się

najsmaczniejszymi potrawami kuchni regionu i nastrojem, jaki

roztacza Park. Tokarnia zaprasza wszystkich o każdej porze

roku. Saniami, bryczką zawsze czaruje swoimi

niepowtarzalnymi eksponatami, urokliwymi zakątkami

i swojskim klimatem. Na terenie parku znajdują się sale

w których można organizować spotkania w licznym gronie -

każda odpowiednio wyposażona. Dla sympatyków wypoczynku

na świeżym powietrzu wytyczono miejsca na pikniki

czy imprezy plenerowe. W najbliższym czasie na terenie Parku

planowane jest uruchomienie regularnych spływów kajakowych

z Tokarni do Sobkowa, zatem dodatkowych wrażeń na pewno

nie zabraknie. Skorzystanie z oferty Parku Etnograficznego

w Tokarni to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy

planują wyjazdy integracyjne, bądź szkoleniowe. Unikatowe

otoczenie, niepowtarzalny klimat miejsca i mnóstwo atrakcji

sprawiają, że przyjazd tu będzie pozostanie miłym

wspomnieniem.
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ETNOBIZNES

Informacje praktyczne:

Park Etnograficzny w Tokarni otwarty jest

dla zwiedzających przez cały rok. Na terenie skansenu

organizowane są również liczne imprezy kulturalne,

o charakterze warsztatowym, lekcje muzealne, spotkania

biesiadne, jak równie możliwe jest zorganizowanie

wesela. Można skorzystać z noclegów w Ośmioraku

z Rudy Pilczyckiej (20 miejsc). Regionalną kuchnie

oferuje „Karczma”.

Więcej informacji na temat, uzyskać można na stronie

www.mwk.com.pl lub pod numerem telefony 041/ 315

41 71 lub 041/ 344 92 97 wew.10 lub 14.

http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
http://www.mwk.com.pl/
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MOC-NE WRAŻENIA 

Chcąc uniknąć znużenia i stagnacji, nierzadko szukamy miejsc

i atrakcji, które przełamują rutynę dnia codziennego. Chcemy

doznawać nowych wrażeń, sprawdzić granice swoich możliwości,

a przede wszystkim ciekawie i zdrowo odpocząć. Województwo

Świętokrzyskie wychodzi naprzeciw tym potrzebom i bazując

na swoich atutach oferuje pakiet „Moc-ne Wrażenia”. Program

wyjazdu jest skonstruowany tak, aby uczestnicy mieli szanse

zregenerować swoje siły psychofizyczne podczas aktywnego

nierzadko ekstremalnego wypoczynku. Skoki spadochronowe,

jazda dżipami po trudnym terenie, wspinaczka skałkowa, to tylko

kilka propozycji gwarantujących niezapomniane wrażenia. Trudno

również wyobrazić sobie lepszy sposób na zwiedzanie regionu niż

z grzbietu wierzchowca. Dla sympatyków jeździectwa wytyczono

trasy, które przebiegają przez najciekawsze i najbardziej urokliwe

zakątki Świętokrzyskiego. Miłośnicy jednośladów również nie

będą zawiedzeni, poza tradycyjnymi rowerowymi trasami,

przygotowano dla nich szlaki ekstremalne. Jeśli natomiast

chcielibyśmy spojrzeć na Województwo Świętokrzyskie

z wysokości kilkuset metrów, to lotnia lub motolotnia będą

do naszej dyspozycji – niezapomniane widoki gwarantowane.
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MOC-NE WRAŻENIA 

Ziemia Świętokrzyska jest interesująca nie tylko w okresie

letnim - zimą jest tu równie ciekawie. W regionie

funkcjonują liczne stoki narciarskie, zatem, aby zakosztować

białego szaleństwa nie trzeba stać w kilometrowych

korkach, aby dojechać, a także tracić czasu w kolejkach

na stoku. Trasy są zróżnicowane, bardzo dobrze

przygotowane, a co najważniejsze - bezpiecznie.

Zimą również można zwiedzać często niedostępne

i tajemnicze miejsca regionu – jeżdżąc quadami. Pasjonaci

wędkarstwa otrzymają szansę spróbowania swoich sił

w trudnej sztuce wędkarstwa podlodowego, które również

może stanowić wspaniały sposób na psychiczny i fizyczny

relaks.

Po dniu pełnym wrażeń, czeka wieczorna biesiada przy

ognisku. Dzieląc się wrażeniami, smakując specjały kuchni

regionalnej, na pewno poczujemy wyjątkowy klimat tego

regionu.
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MOC-NE WRAŻENIA 

Duży wybór atrakcji, to jednocześnie możliwość ich

dopasowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Dodatkowo fakt, iż przez cały czas do dyspozycji jest

animator czasu, gwarantuje, że na pewno nie będziemy

narzekać na nudę.

Informacje praktyczne:

Pakiet może być skonstruowany w zależności

od indywidualnych potrzeb, obejmując pobyt w parku

linowym, jazdę konną, jazdę na nartach, paralotniarstwo,

motolotniarstwo, skoki spadochronowe z instruktorem,

loty widokowe, spływy kajakowe, jazdę quadami

i dżipami, wspinaczkę skałkową, jazdę na rowerze

ekstremalną (MTB), biesiadę plenerową.

Więcej informacji: http://www.swietokrzyskie.travel/

lub pod numerem tel. 041/ 361-80-57

http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
http://www.rot.swietokrzyskie.travel/
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NARTY BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ 

W regionie Świętokrzyskim jest osiem ośrodków narciarskich

z blisko dwudziestoma wyciągami a zatem nie brakuje miejsc

dla miłośników białego szaleństwa. Nie trzeba stać

w wielogodzinnych korkach na „Zakopiance”, czy w drodze

do Krynicy, by aktywnie wypocząć na nartach, czy snowboardzie.

Ośrodek Narciarski Niestachów, położony niecałe 10 km od Kielc.

oferuje profesjonalnie przygotowane, łagodne trasy narciarskie

o różnej trudności i długości. Przeznaczone są raczej

dla początkujących narciarzy, ale bardziej zaawansowani również

znajdą coś dla siebie. Jest to idealne miejsce do uprawiania

narciarstwa rodzinnego oraz świetna okazja by nasza pociecha

rozpoczęła swoją przygodę z tym sportem. W tym celu na terenie

ośrodka przygotowano przedszkole narciarskie

z wyciągiem o długości 80 metrów i przeszkodami-zabawkami

(wykonanymi z gąbki), które ułatwiają maluchom naukę pierwszych

skrętów. Dla grup zorganizowanych, które zechcą odwiedzić

ośrodek od poniedziałku do czwartku przewidziano specjalne

pakiety cenowe. Umożliwiają one swobodny wypoczynek

w godzinach, kiedy ruch na stokach jest mniejszy.
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Ośrodek Narciarski Niestachów to 5 nowych wyciągów o długości

450, 430, 220, 120 i 100 metrów (orczykowe i zaczepowe). Wszystkie

trasy są oświetlone, sztucznie naśnieżane i ratrakowane. Dodatkowo,

dla poprawienia płynności ruchu na stokach, ośrodek jest wyposażony

w elektroniczny system dostępu do wyciągów na karty zbliżeniowe.

Na miejscu znajduje się wypożyczalnia nart i snowboardów oferująca

ponad 200 kompletów nart carvingowych dla dzieci i dorosłych oraz

ponad 50 snowboardów z butami typu quick-step - każdy na pewno

znajdzie coś dla siebie. Na miejscu znajduje się również duży bar,

gdzie w przerwie między kolejnymi zjazdami można odpocząć, posilić

się i wypić gorącą herbatę, kawę czy czekoladę.

Dodatkowym atutem ośrodka jest bliskość bazy noclegowej o dobrym

standardzie. Bazę noclegową i gastronomiczną stanowia liczne hotele,

motele oraz osrodki wypoczynkowe.W pobliskiej Cedzynie (3km)

znajduje się kompleks hoteli dwu i trzy gwiazdkowych, w Sukowie

(3km) pensjonat z pokojami o charakterze góralskim, w Borkowie

Ośrodek Wypoczynkowy „Jodła”. W samym Niestachowie jest kilka

gospodarstw agroturystycznych, które zapewniają swoim gościom

nocleg i wyżywienie a na terenie pobliskiej gminy Daleszyce jest ich

więcej.
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NARTY BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ 

Wyprawa na narty do Świętokrzyskiego to okazja

do świetnej zabawy na wysokim poziomie,

bez konieczności długiego i żmudnego dojazdu.

Bliskość ośrodka od Kielc i rozbudowana baza

noclegowa sprawiają iż możemy świetnie wypoczywać

na stokach Niestachowa.

Informacje praktyczne:

Więcej szczegółów dotyczących stoków i pobytu w

Niestachowie można uzyskać pod adresem:

http://www.niestachow.pl/
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Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwa Świętokrzyskiego

25-033 Kielce

WDK, ul. Ściegiennego 2, pok. 32

e-mail: rot@swietokrzyskie.travel

www.swietokrzyskie.travel


