
SWOJSKIE KLIMATY



SWOJSKIE KLIMATY WIOSKI AGROTURYSTYCZNE

WIOSKI AGROTURYSTYCZNE

Jednym z najpiękniejszych elementów ludzkiego życia

jest poszukiwanie niezwykłych miejsc, które na stałe

zakorzenią się w naszej pamięci. Często w tym celu

wyruszamy w dalekie podróże, na koniec świata,

jednocześnie nie zauważając skarbów, które znajdują się

o wiele bliżej. Duża plaża ze świeżym piaskiem, stadnina

koni, unikatowa kuchnia z wiekowymi tradycjami, to nie

opis zagranicznej wycieczki, a atrakcje gospodarstw

agroturystycznych „Wiejskie Wrota” w Świętokrzyskim.

Jeśli szukamy ciszy i chcemy odpocząć od miejskiego

zgiełku, a do tego jesteśmy entuzjastami długich

pieszych wycieczek, to idealnym dla nas miejscem będzie

„Kraina Stawów”. Gospodarstwo położone jest

na pagórkowatym terenie, wśród 22 stawów i oferuje

łącznie 88 miejsc noclegowych.
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Tutaj naprawdę możemy poczuć zapach lasu, łąk, usłyszeć

śpiew ptaków i cykanie świerszczy.

Pobyt w gospodarstwach „Nad Czarną” to istny raj dla

grzybiarzy, którzy na pewno mogą liczyć na wspaniałe trofea

w postaci prawdziwków, borowików, czy kań. Dodatkową

atrakcją jest przepyszna regionalna kuchnia z prawdziwym

rarytasem – „Dzioniem Rakowskim”. Trudno wyobrazić

sobie lepsze miejsce na błogi odpoczynek.

Ci z nas, którzy zdecydują się na wyjazd z dziećmi, powinni

koniecznie przybyć do „RajSkiego Zakątka”. Dwa mini Zoo

z kilkudziesięcioma przemiłymi zwierzakami rodzimymi

i egzotycznymi, na pewno zrobią duże wrażenie na naszych

pociechach. To doskonałe miejsce na każdą porę roku.

Zimą czekają na nas malownicze stoki narciarskie

w Niestachowie i Widełkach. Natomiast wiosną, latem

i jesienią, akweny wodne (Borków, Suków), szlaki konne

oraz szlaki rowerowe dostarczą nam ogromu wrażeń.

„RajSki Zakątek” to również doskonała baza wypadowa

do wszystkich atrakcji regionu, jak Święty Krzyż, Zamek

Krzyżtopór czy Jaskinia Raj.
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Województwo Świętokrzyskie może być również prawdziwym

rajem dla wędkarzy. Wystarczy przybyć

do „Krainy Karpia”, gdzie na obszarze 20 hektarów znajdują

się stawy rybne, w których na złowienie czekają takie gatunki

ryb jak sandacz, karp czy szczupak.

Co ważne – łowić w nich może każdy, zatem

nie pozostaje nic innego tylko zawalczyć z innymi

o swoją zdobycz! Na terenie gospodarstwa znajdują się place

zabaw dla dzieci, miejsca na grill i altany, które dodatkowo

uprzyjemnią nam wypoczynek. Wyjątkowym atutem „Krainy

Karpia” jest wyśmienita kuchnia oparta na świeżych i zdrowych

produktach wiejskich, której specjalnością jest smażony karp.

To tylko kilka z wielu barwnych krain, które czekają na to

byśmy je odkryli. Nie pozostaje zatem nic innego, jak

wyruszyć w drogę do Świętokrzyskiego.

Informacje praktyczne: Więcej informacji na temat

poszczególnych gospodarstw można na stronie

http://bialelugi.pl lub pod numerem telefonu 041/307-26-44.

.
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SZLAK KONNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”

Wypoczynek – plaża, woda, słońce, błogie lenistwo… Ale czy

zawsze wolny czas trzeba spędzać leżąc bezczynnie? Oczywiście

nie! Na miłośników aktywnego wypoczynku w Województwie

Świętokrzyskim czeka miła niespodzianka. Przygotowana

w szczególności dla tych z nas, którzy kochają konie i relaks

w siodle. Tą niespodzianką jest Szlak konny Lokalnej Grupy

Działania „Białe Ługi” – idealna propozycja dla wszystkich

miłośników hippiki.

Przemierzając tereny Rezerwatu „Białe Ługi” odkryjemy inne

oblicze Świętokrzyskiego. Delikatne wzniesienia, łąki i „pasiaki”

oczarują nas spokojem i wywołają wrażenie niczym

nieograniczonej swobody. Z wysokości końskiego grzbietu

będziemy mogli podziwiać piękno Cisowsko-Orłowskiego

Parku Krajobrazowego. Urzekające widoki, stare, wręcz

wiekowe buki, jawory, bagna i torfowiska spowodują,

że poczujemy się niczym wędrowcy sprzed setek lat, bądź

bohaterowie jakiejś magicznej opowieści. Natomiast okolice

pałacu w Kurozwękach sprawią, iż odniesiemy wrażenie, jakby

czas się cofnął, a my z nim – do XVI wieku.
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Podróż szlakiem konnym to nie tylko niezapomniane

widoki i urokliwie miejsca, to także spotkanie

z tradycją i historią regionu. Zamek królewski

w Szydłowie, Synagoga w Chmielniku z XVII wieku czy

piękny kościół św. Mikołaja w Lisowie czekają

na podróżnych.

Po drodze będziemy mieć możliwość odpoczynku

w specjalnie przygotowanych do tego stanicach,

usytuowanych w najpiękniejszych zakątkach gmin, przez

które przebiega szlak konny. Tym, co charakteryzuje cały

projekt, jest przede wszystkim stały kontakt

z niezwykłymi zwierzętami, jakimi są konie. Trasy dla

siebie znajdą tu zarówno początkujący jeźdźcy, którzy

będą mogli doskonalić swoje umiejętności, jak i wprawieni

już w jeździe na wierzchowcach. Na nich z kolei czeka

możliwość nauki powożenia.
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Wypoczynek w siodle to również doskonały sposób

na rehabilitację. Stadniny, ośrodki turystyczne oraz liczne

gospodarstwa agroturystyczne są w pełni przygotowane na gości i

ich wierzchowców.

Wyprawa szlakiem konnym, to także szansa udziału

w licznych imprezach kulturalnych, które odbywają

na terenie gmin. Zawsze można zsiąść z siodła i udać się na Turniej

Rycerski o miecz Kazimierza Wielkiego

na zamku w Szydłowie, bądź podczas Dnia Chleba w Staszowie

skosztować świeżych, tradycyjnych wypieków. Natomiast na

ciekawych kultury Żydowskiej czekają festiwale w Chmielniku i

Szydłowie.

Każdy więc, kto pragnie kontaktu z naturą, a przy tym lubi aktywnie

spędzać czas, na Konnym Szlaku na pewno znajdzie coś dla siebie.

Informacje praktyczne: Więcej informacji na temat

poszczególnych gospodarstw można na stronie http://bialelugi.pl

lub pod numerem telefonu 041/307-26-44.
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JAPKOWY RAJ

Sandomierski Szlak Jabłkowy zachwyci nas malowniczymi

krajobrazami oraz unikatowym dorobkiem kulturowym

związanym m.in. z sadownictwem i przetwórstwem owocowo-

warzywnym.

Główną nić szlaku stanowi 30 gospodarstw sadowniczych z

dwu- lub trzypokoleniową tradycją ogrodniczą w dziedzinie

produkcji jabłek, grusz, owoców pestkowych i jagodowych, a

także orzechów laskowych. Ich uzupełnieniem jest dodatkowo 8

gospodarstw agroturystycznych.

Japkowy Raj” to oferta trzydniowego pobytu w profesjonalnych

i stojących na wysokim poziomie gospodarstwach

sadowniczych, gdzie będziemy mieli szansę uzyskać fachową

poradę oraz zapoznać się z nowoczesnymi procesami

produkcyjnymi. Na szlaku nie zabraknie okazji, byśmy dokonali

degustacji i zakupu najwyborniejszych owoców, zarówno

starych, nierzadko już zapomnianych odmian, jak i

nowoczesnych, autorskich gatunków, czy też przetworów

owocowych domowej roboty. Natomiast dwa gospodarstwa

sadownicze udostępnią nam do zwiedzania swoje winnice. To

niepowtarzalna okazja, by poczuć wyjątkowy smak i charakter

lokalnych win czy nalewek.
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JAPKOWY RAJ

Dla entuzjastów wędkarstwa nie lada gratką będzie możliwość

połowu w ponad 100ha gospodarstwie rybackim w Zawidzy. W

zbiornikach znajduje się aż 12 gatunków ryb od sumów i

sandaczy, przez karpie, szczupaki, po pstrągi i karasie. Na

miejscu można powędkować, kupić rybę lub zjeść pysznie już

przyrządzone okazy, np. karpia z grilla.

Zwiedzając Ziemię Świętokrzyską warto udać się na jedną z

plenerowych imprez owocowych. W regionie czekają na nas

m.in.: Święto Kwitnącej Jabłoni, Święto Truskawki, Święto

Jabłkobrania, czy Święto Pomidora, gdzie można zdobyć

kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną o sadownictwie.

Wirtualnie wytyczona trasa szlaku ma długość ok. 200 km i

wiedzie przez wszystkie gminy powiatu sandomierskiego. Szlak

rozpoczyna się w „Centrum Ogrodniczym'' ŚODR przy ul.

Mokoszyńskiej w Sandomierzu, dalej prowadzi przez tereny

gmin: Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Obrazów,

Wilczyce, Dwikozy a kończy się w Zawichoście. Nic jednak nie

stoi na przeszkodzie byśmy wybrali tylko jeden niewielki

fragment trasy i przemierzyć go rowerem lub pieszo.
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Ziemia Sandomierska zaprasza nas o każdej porze roku,

jednak warto ją zwiedzić wiosną, bądź jesienią. Wiosną cała

okolica wygląda jak pokryta białą pianą lub przyprószona

śniegiem. Jesienią natomiast niesamowite wrażenie robią

oblepione dojrzewającymi jabłkami sady i wszechobecny

zapach świeżych jabłek.

Informacje praktyczne:

Więcej informacji można znaleźć na www.szlakjablkowy.pl

lub w biurze Stowarzyszenia „Sandomierskiego Szlaku

Jabłkowego”, tel. (0-15) 833-31-00 wew.45
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W CIENIU CYSTERSKICH JABŁONI

Współcześnie coraz częściej brakuje nam chwil tylko

dla siebie. Obowiązki związane z pracą, czy rodziną

sprawiają, że rzadko mamy okazję by zasiąść wygodnie

w fotelu i z książką w dłoni, przy dźwiękach ulubionej

muzyki po prostu się zrelaksować. Stres, niezdrowe

miejskie powietrze, słabo nasłonecznione biura,

powodują, że spada nasza odporność fizyczna

i psychiczna. Niestety, z drugiej strony, najczęściej mało

uwagi przywiązujemy do utrzymania sprawności naszego

organizmu. Aby to jednak zmienić i nakłonić nas

do dbałości o nasze ciała i dusze, popularyzuje się

obecnie nowy trend – długie, piesze wycieczki

po najpiękniejszych zakątkach kraju. Dla tych z nas,

którzy chcą odpocząć i zadbać o siebie, region

świętokrzyski proponuje Piknik Cysterki – „W cieniu

cysterskiej jabłoni”.
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Niesamowity klimat średniowiecznych klasztorów

i niepowtarzalna aura towarzysząca tym miejscom sprawią,

że poczujemy się absolutnie wyjątkowo. Celem wypoczynku

w otoczeniu wiekowych eremów jest odnalezienie przez

każdego z nas utraconego rytmu życia. Zrobimy to

postępując zgodnie ze starą benedyktyńską metodą

podziału dnia na modlitwę, pracę i kontemplację.

Zachowanie odpowiednich proporcji pozwoli nam osiągnąć

wewnętrzny spokój oraz odnaleźć wspomniany rytm życia.

Czas wolny, który spędzimy na modlitwie, pracy

i odpoczynku pozwoli nam zregenerować siły

psychofizyczne. Udział w Pikniku Cysterskim

to jednocześnie niepowtarzalna szansa by poszerzyć swoją

wiedzę o regionie i zakonie Cystersów.

Podczas trwania pikniku odbędziemy również

niezapomnianą wyprawę do przeszłości. Udając się

na średniowieczny jarmark, będziemy mogli kupić

wyjątkowe produkty regionalne.
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W CIENIU CYSTERSKICH JABŁONI

Informacje praktyczne:

Bazę noclegową dla nas będą stanowić gospodarstwa

agroturystyczne i sadownicze. W każdym z nich będziemy

mogli delektować się regionalnymi potrawami oraz

smakołykami kuchni cysterskiej, takimi jak ślimaki po cystersku,

czy zupa z pokrzyw.

Entuzjaści aktywnego wypoczynku również nie będą

zawiedzeni. Przejażdżka bryczką, czy nauka tradycyjnej

rycerskiej jazdy konnej, to tylko niewielka część atrakcji, które

czekają na gości Cysterskiego Pikniku.

Udział w Pikniku Cysterskim dla każdego będzie wspaniałym

przeżyciem emocjonalno-zmysłowym, które na pewno na stałe

wpisze się do naszej pamięci. Po takim odpoczynku,

bez względu na stres i pęd życia, już zawsze, gdzieś wewnątrz

siebie, będziemy potrafili znaleźć własną jabłoń spokoju.
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Dla większości z nas najlepsze wspomnienia to te związane

z latami dzieciństwa. Z sentymentem, a niekiedy nawet

ze wzruszeniem odkopujemy w swojej pamięci

najprzyjemniejsze chwile sprzed wielu, wielu lat. Jest jednak

miejsce, gdzie tę wędrówkę w czasie możemy odbyć

naprawdę i niczym Piotruś Pan zapomnieć o tym,

że jesteśmy dorośli.

Mimo, że obecnie pozostało już tylko 104 kilometry szlaku,

z czego eksploatowanych jest niewiele ponad 29 km, jest to

niewątpliwie prawie 30 kilometrów niezapomnianych

widoków i wspomnień. Cóż może być przyjemniejszego jak

przejazd zabytkową ciuchcią po najpiękniejszych

i najbardziej malowniczych zakątkach Świętokrzyskiego.

Podróż zabytkowym, doskonale zachowanym taborem

na pewno dostarczy wszystkim mnóstwa pozytywnych

wrażeń. Przemierzając powoli zapomniane zagajniki, ukryte

przez lata miejsca, nie spiesząc się, podziwiamy niezwykłe

krajobrazy, chłonąc niepowtarzalny klimat tego regionu.
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Podróż wąskotorową Ciuchcią, to jednak nie tylko kontakt

z niezwykłą przyrodą Nadnidziańskiego Parku

Krajobrazowego, to również ciekawa lekcja technologicznej

historii kolejek wąskotorowych. Podczas wędrówki przez

Krainę Łagodności będziemy mogli zwiedzić muzeum

kolejki, zobaczyć zabytkowe kościoły i zabytki architektury.

Nie zabraknie również okazji, by zatrzymać się na dłużej

i przy ognisku, podczas biesiady, ponownie zaśpiewać

piosenki z lat dzieciństwa. Będziemy mogli zrealizować

również jedno ze swoich dziecięcych marzeń i poprowadzić

samodzielnie lokomotywę, uzyskując równocześnie

amatorski certyfikat maszynisty.

Jeśli będziemy mieć nieco szczęścia, towarzyszem naszej

podróży do Krainy Łagodności, może być słynny

świętokrzyski Zbój Madej i inne postacie związane

z legendami regionu. Po tym jak zwiedzimy całą trasę

Ciuchcią, organizatorzy zaproszą nas do zabytkowej kuźni,

na przejażdżkę bryczką bądź saniami.
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CIUCHCIĄ W KRAINĘ ŁAGODNOŚCI

Podróż Ciuchcią do Krainy Łagodności,

to niezapomniane przeżycie zarówno dla starszych

jak i młodszych podróżników. W tym miejscu różnice

pokoleniowe ulegają zatarciu, gdyż dorośli ponownie

stają się dziećmi. Wszyscy natomiast stajemy się

częścią pewnej bajki.

Informacje praktyczne:

Ciuchcia Expres Ponidzie przebiega przez

miejscowości: Jędrzejów Wąski – Jasionna –

Motkowice – Umianowice – Pińczów.

Więcej informacji na temat kolejki wąskotorowej

znajduje się na stronie internetowej: www.ciuchcia.eu

http://www.ciuchcia.eu/
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ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

Jedynie w Parku Etnograficznym w Tokarni możemy tak naprawdę

zrozumieć co miał na myśl Jan Kochanowski pisząc słowa „Wsi

spokojna, wsi wesoła” w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce”. Już

po przekroczeniu pięknej drewnianej bramy czujemy się, jakbyśmy

odbyli podróż w czasie. Stojąc na słonecznej polanie, otoczeni

jesteśmy zabytkowymi drewnianymi zagrodami, które wyglądają tak,

jakby dopiero przed chwilą ich mieszkańcy skończyli wykonywać swe

codzienne czynności. Tym, co jest wyjątkowe w zwiedzaniu Parku

Etnograficznego jest fakt, że całkowicie tu zatracamy poczucie czasu.

Wokół nas nie ma niczego, co przypominałoby nam o współczesności.

Do Tokarni warto udać się o każdej porze roku, jednak najbardziej

klimat dziewiętnastowiecznej wioski można poczuć w czerwcu,

podczas Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego. To czas,

w którym będziemy mogli się zapoznać z agroturystyczną ofertą

regionu świętokrzyskiego – z jego pięknem, obrzędami i smakami.

To także czas, w którym duchy przeszłości zdają się ponownie wracać

do życia. Przechadzając się po wydeptanych duktach, możemy

zobaczyć kobiety wyrabiające ciasto na chleb, skosztować świeżego

miodu, bądź osobiście przekonać się, jak ciężki jest zawód kowala.

Jarmarkowi towarzyszy muzyka ludowa oraz występy zespołów

folklorystycznych.
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ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

Na ciekawych wiekowej techniki czekają wystawy dawnych maszyn

rolniczych i narzędzi niezbędnych w każdym wiejskim domostwie

z XIX w. Świętokrzyski Jarmark to również pokazy sztuki ludowej,

tkactwa czy plastyki obrzędowej.

Polska sprzed dwóch stuleci to również miejsce gdzie wiara

chrześcijańska przeplata się z wierzeniami, obrzędami

czy przesądami. Najlepszym tego przykładem jest dramat „Wesele”

Stanisława Wyspiańskiego” Zwiedzając Etnograficzny Park

w Tokarni, na wesele raczej nie trafimy – choć niewątpliwie, podczas

jarmarku, będziemy mogli zobaczyć na czym polegały wiekowe

obrzędy wiejskie.

Zwiedzanie takiego miejsca to niezapomniana lekcja tradycji

i kultury ludowej. To możliwość dotknięcia historii, która w tych

dnia odżywa jeszcze mocniej stając się bardziej bliska.

Informacje praktyczne:

Szczegółowe informacje na temat Jarmarku można uzyskać

bezpośrednio w Muzeum Wsi Kieleckiej, na stronie www.mwk.pl

http://www.mwk.pl/
http://www.mwk.pl/
http://www.mwk.pl/
http://www.mwk.pl/
http://www.mwk.pl/
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SZLAK LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH

Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami… Tak zazwyczaj zaczynają

się bajki, baśnie i legendy. Pełno w nich księżniczek, rycerzy na białych

koniach, smoków, czarownic i czarnych kotów. Świat magii… Jak się

okazuje, świat ten nie zginął - odnaleźć go można na terenie Gór

Świętokrzyskich. Wśród mieszkańców gmin okalających Łysą Górę po

dziś dzień krąży wiele legend których bohaterami są postacie

z wczesnosłowiańskich mitów. Biorąc udział w grze terenowej, której

scenariusz oparty jest na świętokrzyskich legendach, stajemy się nie tylko

widzem, ale i aktywnym uczestnikiem tajemniczych wydarzeń… Zanim

jednak wyruszymy na szlak i zaczniemy zabawę, powinniśmy

zrelaksować się w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych

w pobliskich gminach. Kosztując potrawy kuchni regionalnej poczujemy

przedsmak (dosłownie) wrażeń, które nas czekają.

Tym, co wyróżnia Szlak Legend Świętokrzyskich, jest fakt, iż w każdej

gminie, z której wyruszymy, czeka nas inny scenariusz historii,

z udziałem innych postaci. Jeśli naszą przygodę rozpoczniemy w gminie

Bieliny, możemy być pewni, że na naszej drodze spotkamy legendarnego

zbója Kaka. Stefana Żeromskiego spotkamy natomiast jeśli punktem

wyjścia naszej wędrówki będzie gmina Masłów. Lepiej jednak

nie zdradzać, co czeka śmiałków w pozostałych gminach pięciu

gminach, bo tak naprawdę niczego nie możemy być pewni. Zdradzić

możemy tylko, że opowieści są odpowiednio dopasowane do oczekiwań

uczestników gry.
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SZLAK LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH

W pięknej scenerii Świętokrzyskiej Puszczy i wśród malowniczych „pasiaków”

rozpoczniemy naszą wędrówkę, wyposażeni w mapę i wskazówki dotyczące

zadań z którymi musimy się zmierzyć. Wkraczając na Szlak Legend

Świętokrzyskich możemy liczyć nie tylko na świetną zabawę

w gronie najbliższych, ale również będziemy mieć możliwość poznania wśród

pięknej, świętokrzyskiej przyrody,

dawnych legend, podań oraz reliktów pogańskich.

Po zakończeniu gry, na wszystkich uczestników czeka wspólna biesiada w

blasku mitycznego ognia oraz

w towarzystwie postaci z legend. Jednocześnie, będzie

to niepowtarzalna okazja by posmakować takich potraw kuchni jak: kiszka z

piekielnego kociołka, gołki zbója Kaka, diabelskie kołacze czy sabatowe

przysmaki.

Wyprawa Szlakiem Legend Świętokrzyskich,

to niezapomniana przygoda, w której legendy stają się rzeczywistością, a

przeszłość wychodzi na spotkanie teraźniejszości.

Informacje praktyczne: 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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PYTLÓWKA – CZTERY PORY ROKU

W spokojnej wsi, ze ślicznym widokiem na pobliską

rzeczkę, stoi obszerny, gościnny dom zawsze otwarty dla

spragnionych spokoju i wytchnienia, zapracowanych

mieszkańców miast. Do Państwa dyspozycji oddany

został drewniany domek, a w nim salon, aneks kuchenny

oraz pokoje: jedno, dwu, trzy i czteroosobowe z pełnym

węzłem sanitarnym.

Gospodarstwo położone w centrum regionu jest

doskonałą bazą wypadową dla zwiedzających Góry

Świętokrzyskie i okolicę. W pobliżu znajdują sie takie

atrakcje jak: Św. Krzyż Św. Katarzyna, Wąchock,

Kałków (Sanktuarium Maryjne), Krzemionki

Opatowskie, Park Jurajski w Bałtowie, hodowla bizonów

i Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Dąb Bartek,

Jaskinia Raj, Muzeum Wsi Kieleckiej

w Tokarni.
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PYTLÓWKA – CZTERY PORY ROKU

W pobliżu domu znajduje się ogród z altanką,

oczkiem wodnym, plac zabaw dla dzieci, miejsca

na ognisko i grille.

W przypadku deszczowej pogody lub na okres

zimowy udostępniona została świetlica z kominkiem,

telewizorem i stołem do ping-ponga. W salonie

znajduje się telewizor HD, DVD, telewizja satelitarna

oraz liczne gry planszowe, układanki, gazety i książki.

W pobliżu znajdują się również wyciągi narciarskie.

W "Pytlówce" istnieje możliwość zorganizowania

kuligu lub przejażdżki bryczką. Miłośnicy wędkarstwa

również będą zadowoleni, gdyż na terenie

gospodarstwa znajdują się dwa stawy rybne o łącznej

powierzchni 0,5 ha.
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PYTLÓWKA – CZTERY PORY ROKU

Gospodarstwo Agroturystyczne "Pytlówka" jest

czynnym gospodarstwem ekologicznym. Wyżywienie

oferowane przez gospodynię oparte jest głównie na

zdrowej żywności, pochodzącej z własnej produkcji.

Informacje praktyczne:

Więcej informacji o gospodarstwie i jego atrakcjach

można znaleźć na stronie www.pytlowka.pl, a także

uzyskać pod telefonem 0-41 272 27 81
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SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI

Grecki filozof Platon w sztuce widział najwyższą czynność

człowieka. Najwyżej cenił tę, która opierała się

na kreatywności i możliwie najbardziej zbliżała się do idei

piękna. Mimo upływu ponad 2 tysięcy lat, sztuka nadal jest

ważną częścią naszego życia. Dla wielu stanowi upragnioną

odskocznię od codziennej rzeczywistości.

Przybywając do „Szkoły Wrażliwości” w Kapkazach, będziemy

mieli okazję poznać bogatą tradycję ludową Województwa

Świętokrzyskiego, która w wielu aspektach urasta do rangi

sztuki.

„Żur z mąki owsianek ościach”, masełko ziołowe czy „piecuch

świętokrzyski” – to tylko niektóre z wielu tradycyjnych

świętokrzyskich potraw regionalnych. „Laboratorium

Swojskiego Smaku” to niepowtarzalna okazja, by nauczyć się

własnoręcznie tworzyć te smakowe dzieła sztuki.

W towarzystwie wiedźm i czarownic dowiemy się również, jak

robić najsmakowitsze powidła, czy tradycyjne podpłomyki.
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SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI

Jedną z cech, która obok miotły i czarnego kota, wyróżnia

czarownice, jest towarzyszący jej zapach ziół. Zgodnie

z wielowiekową tradycją każda z nich musi być wprawną zielarką.

Na przybyłych do „Szkoły Wrażliwości” czekają zajęcia, gdzie

będzie można zdobyć wiedzę na temat gatunków roślin

leczniczych i ich zastosowania.

Udział w „Szkole wrażliwości” to również okazja, by podczas

warsztatów teatralnych poznać tajniki gry aktorskiej. Elementy

dramy, gra na zaimprowizowanych instrumentach, praca z głosem

– to tylko część zajęć, które odbywają się w nastrojowej chacie

czarownicy.

Świętokrzyskie jako jedno z niewielu województw ma bogatą

tradycję ceramiczną - wystarczy choćby wspomnieć bodzentyńską

czy ćmielowską porcelanę. Trudno zatem o lepsze miejsc do

nauki tej wyjątkowej sztuki. Warsztaty ceramiczne

to wyjątkowa okazja, by każdy, bez względu na wiek

i doświadczenie, mógł spróbować swoich sił w lepieniu z gliny czy

malowaniu szkliwami.
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SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI

Dla biegłych w podstawach tej trudnej sztuki, najlepszą

propozycją będzie „Letnia akademia ceramiki”

prowadzona przez profesjonalnych artystów - Ewę

Skowerską-Kosmalską i Mariusza Kosmalskiego. W ciągu

2-tygodniowego kursu uczestnicy będą mogli poznać

niemal wszystkie sposoby i tajniki wyrobu ceramiki.

„Szkoła wrażliwości”, to niezwykłe połączenie tradycji

regionu ze sztuką, które są na wyciągnięcie ręki.

Jednocześnie to niepowtarzalna szansa być, by zobaczyć

na własne oczy jak wygląda życie typowej świętokrzyskiej

czarownicy, którą znamy z legend i opowiadań.

Informacje praktyczne:

Więcej informacji na temat Szkoły Wrażliwości można

znaleźć na stronie www.kapkazy.art.pl
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK KULINARNY

Jesteśmy narodem, który zawsze, od początków Piastów, lubił

dobrze i smacznie zjeść. Nasze potrawy – zarówno te

tradycyjne, jak i te nowoczesne, są doceniane także poza

granicami kraju urastając często do rangi kulinarnych

rarytasów. Niestety z drugiej strony, głównie za sprawą

pośpiechu i sieci tzw. fast foodów odżywiamy się coraz gorzej.

Bogactwo smaków i zapachów, unikatowe receptury oparte

na wiekowej tradycji oraz wysoka jakość – to wszystko czeka

na tych, którzy podążą Świętokrzyskim Szlakiem Kulinarnym.

Na jego trasie będziemy mogli skosztować ponad dwudziestu

regionalnych potraw. W Rakowie będziemy mogli

zasmakować Dzioń Rakowskich – potrawy, którą jak podaje

wielopokoleniowa tradycja, rakowianki „wykradły”

z żydowskich garnków. Kiszka, nadziewana macą moczoną

w rosole z dodatkiem mięsa, wyglądem przypomina

pasztetową, smakuje jednak zdecydowanie wyborniej!

Unikatowy smak Dzionia tkwi w jego przygotowaniu, który

przypomina tajemniczy obrzędowy rytuał.
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK KULINARNY

Groźnie brzmiąca Parzybroda, kiedyś gotowana

w każdym domu Ziemi Daleszycko-Rakowskiej, obecnie

jest jedną z wizytówek regionu. Ugotowane ziemniaki

z kiszoną kapustą i skwarkami z odrobiną tłuszczu

smakują świetnie. Idealnym dodatkiem do tego

staropolskiego dania są doprawione na ostro ogórki

kiszone.

Jeśli natomiast dobrze lubimy idealnie wypieczone mięso

wieprzowe, to na pewno rozsmakujemy się

w tradycyjnym Udźcu Świętokrzyskim. Tajemnica tego

dania tkwi w sposobie przygotowania mięsa: tydzień w

marynacie octowej z mocno przyprawionymi ziołami

upieczony w tradycyjnym piecu chlebowym pachnie

i smakuje wybornie. Zarówno te, jak i pozostałych

osiemnaście potraw współtworzą Dziedzictwo

Kulinarne regionu.
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK KULINARNY

Rozkoszowanie się przysmakami kuchni regionu

to nie jedyna atrakcja, która czeka na uczestników Szlaku.

Każde z gospodarstw, które odwiedzimy, usytuowane jest w

najpiękniejszych zakątkach Świętokrzyskiego. Po smakowitej

uczcie nie ma chyba nic przyjemniejszego jak błogi wypoczynek

na łonie natury. Świeże powietrze, brak samochodów, cisza

powodują, że już po chwili czujemy się jak nowonarodzeni.

Podróż Świętokrzyskim Szlakiem Kulinarnym dostarczy nam

niezapomnianych wrażeń i spowoduje, że

w zupełnie inny sposób spojrzymy na ten wyjątkowy region.

Informacje praktyczne:
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SZLAK WOKÓŁ SŁOŃCA

Zawsze kiedy planujemy swój urlop, jednym z największych

zmartwień jest brzydka pogoda. Nie ma chyba nic bardziej

rozczarowującego jak deszczowy i zimny weekend. Jest jednak

w Polsce miejsce, gdzie słońce świeci aż przez 1551 godzin w roku!

Busko-Zdrój, bo o nim mowa, to idealne miejsce do klimatoterapii.

Wyjątkowy mikroklimat, jaki tu panuje, sprzyja zdrowemu

wypoczynkowi.

Jeśli udamy się Szlakiem Wokół Słońca, przeżyjemy niesamowitą

przygodę, a jednocześnie napełnimy się wielką dawką optymizmu.

Gospodarstwa skupione przy Szlaku gwarantują, że poznamy

Świętokrzyskie niemal od każdej strony. W „Brzoskwiniowym

Sadzie” skosztujemy wybornej anyżówki, która skutecznie rozgrzeje

serce i duszę, a w Pęczelicach zasmakujemy wina Spod Kapturowej

Góry. Entuzjaści tradycyjnych powideł oraz ci, którzy uwielbiają

smak świeżo wypieczonego chleba również nie będą zawiedzeni.

Świętokrzyskie może pochwalić się jedną z najsmaczniejszych

i najbardziej zróżnicowanych kuchni regionalnych w naszym kraju.

Będąc w Busku-Zdroju koniecznie musimy spróbować potraw

z fasoli korczyńskiej, która zdobyła tytuł najlepszego polskiego

regionalnego produktu żywnościowego „Perły” 2004.
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SZLAK WOKÓŁ SŁOŃCA

Wypoczynek w Busku - Zdroju to jednocześnie szansa na

poprawienie naszego zdrowia psychofizycznego.

W gospodarstwach agroturystycznych oraz domach

uzdrowiskowych czekają na nas baseny, sale do ćwiczeń

i rehabilitacji. Część gospodarstw oferuje profesjonalne zajęcia

hipoterapii i rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli chcielibyśmy zrelaksować się w inny sposób to najlepszą

propozycją będzie udział w lekcjach pieczenia chleba czy

lepienia garnków, połączonych z prezentacją obrzędów

i zwyczajów ludowych w wykonaniu zespołu regionalnego.

To niepowtarzalna okazja by jeszcze lepiej poznać wyjątkowość

kultury i tradycji Województwa Świętokrzyskiego.

Uzdrawiającą moc słońca najlepiej poczujemy podczas długich

spacerów po malowniczych i ciekawych miejscach. W okolicy

Buska-Zdroju znajdują się m.in. Szaniecki i Nadnidziański Park

Krajobrazowy, rezerwat przyrody w Skorociach, zespół

przepięknych jaskiń krasowych w Kijowie czy źródełko

solankowe w Owczarach.



SWOJSKIE KLIMATY SZLAK WOKÓŁ SŁOŃCA

SZLAK WOKÓŁ SŁOŃCA

Szlak Wokół Słońca to doskonała forma spędzenia

wolnego czasu, jak też wspaniała wyprawa dla

wszystkich spragnionych słonecznego ciepła. Po takiej

naturalnej fototerapii czujemy jak znikają gdzieś

zmęczenie i znużenie, a budzi się w nas chęć życia

i działania.

Informacje praktyczne:

Wszelkie informacje dotyczące Szlaku Wokół Słońca i

jego atrakcji można uzyskać w Buskiej Lokalnej Grupie

Działania „Słoneczny Lider”, tel. (41) 378 71 77,

0 661 435 045



SWOJSKIE KLIMATY AGROTRAVEL

AGROTRAVEL

Ogrom zajęć i obowiązków sprawia, że często nie mamy nawet czasu,

by zaplanować swój własny urlop. Z jednej strony marzymy o

wypoczynku w ciekawym i pięknym miejscu, z drugiej nie chcemy

niepotrzebnie przepłacić. Spiesząc się często podejmujemy decyzje,

których potem żałujemy. Tego typu sytuacje najczęściej wynikają z

niedoinformowania i braku miejsc, w których możemy uzyskać

kompleksowy zakres informacji na temat regionów, które warto

odwiedzić.

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki –

AGROTRAVEL wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest to

unikatowa w Polsce, wyspecjalizowana pod kątem agroturystyki,

turystyki wiejskiej i produktu regionalnego, impreza targowa.

Na wystawców z całej Polski, jak i gości (zarówno z Polski, jak

i z zagranicy) czeka szereg atrakcji – w czasie targów, odbywają się

liczne warsztaty branżowe oraz wizyty studyjne.

Celem targów Agrotravel jest promocja turystyki jako szansy rozwoju

obszarów wiejskich, a także zachęcanie usługodawców wiejskich

do przygotowania ciekawych i rozbudowanych ofert i wymiany

doświadczeń. To również platforma spotkań oferentów i klientów,

którzy mają okazję w jednym miejscu i czasie zapoznać się z bogatą

oferta turystyczną regionu świętokrzyskiego.
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AGROTRAVEL

Wśród atrakcji targowych wymienić można m.in.

liczne prezentacje ofert, kiermasze rękodzieła,

występy zespołów folklorystycznych i pokazy

obrzędowe. Dzięki temu zwiedzający mogą

zapoznać się nie tylko w ofertą agroturystyczną,

ale także z tradycją i kulturą Województwa

Świętokrzyskiego. Udział w tej imprezie,

to również niepowtarzalna okazja, by zasmakować

najlepszych potraw regionu. Starannie

przygotowane, według wiekowych receptur, będę

smakować każdemu. Świeży pachnący chleb,

naturalny miód i wędliny będą natomiast

wspaniałymi pamiątkami z Międzynarodowych

Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki.
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AGROTRAVEL

Targi organizują Świętokrzyska Regionalna Organizacja

Turystyczna oraz Targi Kielce. Dodatkowo przy

organizacji Targów współpracują: Światowa Organizacja

Turystyczna, Europejska Federacja Agroturystyki

i Turystyki Wiejskiej Eurogites oraz Polska Organizacja

Turystyczna, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a na szczeblu

regionalnym – samorząd województwa świętokrzyskiego

oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa imienia

prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Informacje praktyczne:

Targi odbywają się corocznie, na wiosnę

(marzec/kwiecień). Więcej informacji na temat każdej

edycji Agrotravel można uzyskać u Organizatorów –

Project Managera Anicety Adamczak-Łypacz, tel.: 041

361 80 57, w. 23 lub Project Managera Cypriana

Kowalczyka 041 365 13 36., albo na stronie.

www.agro.travel



Regionalna Organizacja Turystyczna
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25-033 Kielce

WDK, ul. Ściegiennego 2, pok. 32
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