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BAŁTÓW 

Największy kompleks turystyczny w Polsce, każdy bez względu na wiek znajdzie tu dla siebie 

coś ciekawego. Do głównych atrakcji należą: Jura Park (park dinozaurów): gdzie znajduje się 

ponad 100 rekonstrukcji prehistorycznych stworzeń w skali 1:1, Zwierzyniec Bałtowski: 

ponad 1000 zwierząt z różnych części świata, od ibisów przez makaki, antylopy, aż po potężne 

żubry, Prehistoryczne Oceanarium – „oko w oko” z morskimi bestiami sprzed milionów lat 

– najnowsza technologia ożywiania wymarły świat oraz Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 

5D, Ośrodek Jeździecki „Kraina Koni”, Rollercoaster, spływ tratwami i wiele innych. 

Odległość od resortu: około 70 km 

BARANÓW SANDOMIERSKI 

Miasto położone 56 km na wschód od Korytnicy, prawa miejskie w 1354r. Do obejrzenia m.in. 

zamek zbudowany na przełomie XVI i XVII w. na wzór Wawelu według projektu Santi 

Gucciego, późnorenesansowy kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z początku XVII w., 

rozbudowany w XIX w. 

Odległość od hotelu: około 55 km 

CENTRUM NAUKI LEONARDO 

Centrum Nauki Leonardo jest częścią Parku Naukowo-Technologicznego mieszczącego się w 

Podzamku, tuż obok Chęcin. Na cały kompleks parku składa się, oprócz nowoczesnego 

budynku Centrum, także Biobank (miejsce, gdzie badane są komórki macierzyste) oraz 

odrestaurowany dwór starosty chęcińskiego. Mnogość wysatw stałych i czasowych (jak np. 

„Człowiek – wspaniałą maszyna”), nie pozwalą się nikomu nudzić. 

Odległość od hotelu: ok. 60 km 

CHĘCINY 

W malowniczej panoramie miasta Chęciny królują ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego 

około 1300 roku na górze, zwanej Zamkową. W ruinach zamku, można spotkać ducha dawnej 

mieszkanki zamku – Królowej Bony, albo trafić na jeden z licznie organizowanych tu turniejów 

rycerskich. 

Odległość od hotelu: ok. 60 km 

ĆMIELÓW 

Małe miasteczko w powiecie ostrowieckim słynie z produkowanej tu najwyższej jakości 

porcelany. Porcelanowymi arcydziełami z Ćmielowa, które w latach sześćdziesiątych XX 

wieku odniosły ogromny, światowy sukces, szczycą się galerie sztuki w Nowym Jorku, 

Chicago, Paryżu, Londynie, Berlinie, Moskwie itd. W 2005 roku na terenie dawnej Wytwórni 

Porcelany ŚWIT powstało Pierwsze w Polsce Żywe Muzeum Porcelany. 

Odległość od hotelu: około 60 km 
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DĄB BARTEK 

Według różnych źródeł liczy od 700 do 1000 lat. Jak głoszą legendy często odpoczywali pod 

nim polscy królowie: Bolesław Krzywousty, Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski, który miał 

ukryć w dziupli potężnego dębu królewskie skarby. „Bartek” imponuje swymi rozmiarami: ma 

30 metrów wysokości, blisko 10 metrów obwodu i ponad 3 metry średnicy. 

Odległość od hotelu – około 60 km 

JASKINIA RAJ 

Natura stworzyła pod ziemią zapierający dech w piersiach kompleks korytarzy i komnat, 

przyozdobiony setkami stalagmitów, stalaktytów, stalagnatów o różnorodnych kształtach i 

formach. Dla turystów udostępniona została do zwiedzania 180-metrowa podziemna trasa 

turystyczna prezentująca ten bajkowy, podziemny świat. Przy wejściu do jaskini można 

zobaczyć wystawę muzealną z odtworzonym obozowiskiem rodziny neandertalskiej z trzema 

naturalnej wielkości postaciami oraz szczątkami prehistorycznych zwierząt. 

Odległość od hotelu ok. 55 km 

JĘDRZEJÓW 

Miasto powiatowe 61 km na zachód od Korytnicy, prawa miejskie w 1271r. Do zwiedzenia 

m.in. barokowy klasztor O O Cystersów założony w 1140r., XV-wieczny kościół p.w. św. 

Trójcy, Muzeum im. Przypkowskich z trzecią pod względem wartości i wielkością kolekcją 

zegarów. 

Odległość od hotelu ok. 60 km 

KIELCE 

Stolica woj. świętokrzyskiego 48 km na północny zachód od Korytnicy. Prawa miejskie 

uzyskały przed 1295r. Do zobaczenia m.in. Pałac Biskupów Krakowskich lat 1637-1641, 

barokowa bazylika katedralna – pierwotny niewielki romański kościół p.w. Wniebowzięcia 

NMP rozbudowana w I poł. XVIII w., zespół klasztorny bernardynów na Karczówce z I poł. 

XVII w., pałacyk Tomasza Zielińskiego z poł. XIX w. 

Kielce atrakcje: Muzeum Narodowe w Kielcach; Muzeum Zabawek i Zabawy; Katedra; 

Karczówka 

Odległość od hotelu ok. 50 km 

SABAT CZAROWNIC 

To cykliczna impreza, której fabuła nawiązuje do legendarnych zlotów czarownic na Łysej 

Górze. Widowisko odbywa się w czerwcu w amfiteatrze „Kadzielnia” w Kielcach. Koncert co 

roku uświetnia plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Widowisko jest transmitowane na 

żywo w TVP2. 

KOTUSZÓW 

Wieś położona nad rz. Czarną. Do zobaczenia m.in. kościół parafialny p.w. św. Jakuba 

Starszego Apostoła ufundowany w 1661r. w miejsce wcześniej zniszczonego; stadnina koni. 

Odległość od hotelu ok. 3 km  
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KLIMONTÓW 

Założony ok. 1240r., prawa miejskie w latach 1604-1869. Warte obejrzenia m.in. kościół p.w. 

św. Jacka z lat 1617-1620 oraz klasztor Dominikanów z lat 1620-1623, barokowa Kolegiata 

p.w. św. Józefa, wzniesiona na planie elipsy z lat 1643-1650, projektu architekta Wawrzyńca 

Senesa, będąca jedną z najoryginalniejszych budowli XVII wieku w Polsce, murowana 

synagoga z 1851r. 

Odległość od hotelu ok. 40 km 

KOPRZYWNICA 

Położone na wschód od Korytnicy, miasto założone przez Kazimierza Sprawiedliwego, który 

w 1185r. sprowadził Cystersów z francuskiego miasta Marimond i ufundował opactwo, prawa 

miejskie od 1268r. utracone w 1869r., odzyskane w 2001r. Do zobaczenia m.in. dawny zespół 

klasztorny Cystersów z dworem opackim z I poł. XVII w. i kościołem p.w. Św. Floriana, z I 

poł. XIII w., wielokrotnie rozbudowywanym, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z 1470r., 

rozbudowany w stylu barokowym pod koniec XVII w., XIII wieczny układ urbanistyczny 

miasteczka. 

Odległość od hotelu ok. 48 km 

KRZEMIONKI 

Niedaleko Ostrowca świętokrzyskiego rezerwat archeologiczny i przyrodniczy, jeden z 

najlepiej zachowanych w Europie zespołów kopalń neolitycznych krzemienia sprzed 5.000 lat. 

Do zwiedzenia podziemna trasa turystyczna, wystawa dzieje górnictwa neolitycznego, skansen 

wioski neolitycznej. 

Odległość od hotelu ok. 64 km 

KUROZWĘKI – ZESPÓŁ PAŁACOWY 

W drugiej połowie XIV wieku w Kurozwękach został zbudowany zamek, znany z dokumentu 

jako „castrum Curoswank”. W XVIII wieku obiekt mieszkalno – obronny, całkowicie 

przekształcono w barokowo – klasycystyczną rezydencję. Turyści mogą zwiedzić wnętrza 

pałacu wraz z piwnicami. Niecodzienną atrakcją jest stado bizonów amerykańskich, które 

można oglądać z wnętrza wozu „safari bizon”. 

Odległość od hotelu: około 5 km 

ŁONIÓW 

Wieś na trasie z Osieka do Sandomierza, do zobaczenia m.in. kościół parafialny p.w. św. 

Mikołaja Biskupa z XV w. rozbudowany w XVII i XVIII w. z bogatym wyposażeniem wnętrza 

i epitafiami nagrobnymi, neorenesansowy pałac Moszyńskich z lat 1880-85, w dawnej zakrystii 

Izba Pamięci oddziału partyzanckiego „Jędrusiów”. 

Odległość od hotelu: około 41 km 

  



5 

 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ – PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI 

Zlokalizowany przy trasie E7 prowadzącej z Kielc do Krakowa. Na 65-hektarowym obszarze, 

zgromadzono najcenniejsze zabytki XVIII/XIX-wiecznego budownictwa drewnianego z Gór 

Świętokrzyskich , Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki 

Nidziańskiej. Zagrody wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, 

zabytki przemysłu wiejskiego, obiekty sakralne. Prezentowane są tu wnętrza XIX-wiecznych 

chałup i warsztatów rzemieślniczych, apteki, sklepiku i pracowni krawieckiej, ekspozycja 

szkoły wiejskiej z okresu międzywojennego. 

Odległość od hotelu: około 60 km 

NOWA SŁUPIA 

Prawa miejskie posiada od poł. XIV w. do 1869r.; miejsce organizacji dorocznych Dymarek, 

do obejrzenia kościół p.w. św. Wawrzyńca z 1678r., Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz 

kamienna rzeźba Emeryka, dalej pieszo „drogą królewską” do dawnego klasztoru 

benedyktyńskiego na Św. Krzyżu (Łysa Góra, Łysiec – 595 m n.p.m.). Pozostałości 

kamiennego wału kultowego z czasów pogańskich, zabudowania dawnego opactwa 

benedyktynów założonego w XII w. W klasztorze przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża 

Świętego. Kościół w stylu barokowo-klasycystycznym z lat 1781-1806, z obrazami autorstwa 

Franciszka Smuglewicza. Pozostałości dawnego klasztoru z fragmentami dawnych murów 

romańskich i gotyckich oraz wirydarzem z XV w. W części zabudowań klasztoru Muzeum 

Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Misyjne Księży Oblatów. 

W Nowej Słupi już od kilkudziesięciu lat zawsze w sierpniu odbywają się Dymarki 

Świętokrzyskie. Są one prawdopodobnie jedynym tego typu festynem archeologicznym w 

Europie, który w tak ciekawy i wierny sposób prezentuje proces wytopu żelaza w piecach 

dymarskich metodą sprzed 2000 lat. Turyści mogą zobaczyć dawne techniki wykonywania 

odlewów z brązu i srebra, warsztaty garncarskie itp. 

Odległość od hotelu: około 30 km 

OCEANIKA 

Oceanika to miejsce, w którym każdy miłośnik wodnego życia znajdzie coś interesującego i 

zobaczy stworzenia, na co dzień niedostępne. Zgromadzono tu zwierzęta i rośliny z wód rzek, 

jezior, mórz i oceanów całego świata, podzielone według miejsca ich występowania.nTo tutaj 

można zobaczyć, jak wygląda ryba, której przodkowie dali początek dominacji czworonożnych 

zwierząt na suchym lądzie, czy też która ryba przynosi szczęście w biznesie. Zwierzętom 

odtworzono warunki, w jakich występują w swoim naturalnym środowisku. W niektórych 

akwariach znalazły się też okazy, które można podziwiać jedynie w zbiornikach 

akwarystycznych. 

Odległość od hotelu: ok. 64 km 
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OPATÓW 

Jedno z najstarszych miast w Polsce, prawa miejskie nadane przez Leszka Czarnego w 1282 r. 

Do zwiedzenia m.in. romańska kolegiata pw. Św. Marcina z Tours z XII wieku, klasztor oo. 

Bernardynów i kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XV wieku, podziemna trasa turystyczna 

powstała na bazie XV /XVI wiecznych piwnic kupieckich o długości blisko 450 m biegnąca na 

trzech poziomach pod opatowskim rynkiem, Brama Warszawska z XVI wieku jedyna z 

czterech ocalałych bram z dawnego systemu obronnego miasta, kamienica z podcieniami na 

opatowskim rynku – obecnie ratusz miejski z XVI wieku. 

Odległość od hotelu: ok. 46 km 

PACANÓW 

Europejska Stolica Bajek, leży pomiędzy Stopnicą a Połańcem, prawa miejskie otrzymał od 

Bolesława Wstydliwego w 1265r. (utraciła w 1869r.). Odbywający się tu w czerwcu z okazji 

Światowego Dnia Dziecka Festiwal Kultury Dziecięcej, przyciąga co roku tysiące 

najmłodszych uczestników wraz z rodzicami. Na specjalnie przygotowanych scenach 

organizowanych jest szereg atrakcji i występów z udziałem gwiazd. Obchodom towarzyszą 

teatrzyki, spektakle, konkursy, wesołe miasteczka, pokazy, kiermasze oraz przejażdżki kozią 

ciuchcią. Słynny Koziołek Matołek oczekuje na Państwa. 

Ponadto do zobaczenia m.in. kościół św. Marcina zbudowany w XVI wieku na fundamentach 

gotyckiej świątyni z cudownym Krucyfiksem Pana Jezusa Konającego. 

Odległość od hotelu: ok. 34 km 

PIŃCZÓW 

Miasto otrzymało prawa miejskie w 1428r., miejsce pracy rzeźbiarza i architekta Santi 

Gucciego (1530-1600). Do zwiedzenia m.in. zespoły klasztorne Paulinów z XV-XVII w. i 

Reformatów z XVII w., dawna synagoga z XVI/XVII w., pozostałości zamku z XV-XVI w., 

kaplica św. Anny z XVI w., pałac z XVIII w., tzw. Drukarnia Ariańska z XV/XVII w. 

Odległość od hotelu: ok. 51 km 

POŁANIEC 

Prawa miejskie nadane w 1264r., utracone w 1869r. odzyskane w 1980r. Miejsce wydania 

słynnego uniwersału przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794r. Do zwiedzenia m.in. kościół 

parafialny p.w. św. Marcina, budynek synagogi z XVIII w., Kopiec Kościuszki w miejscu 

obozu wojsk insurekcji.  

Odległość od hotelu: około 30 km 
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RAKÓW 

Miasto Raków założył w 1569 roku kasztelan żarnowski Jan Sienieński, ogłaszając w nim 

tolerancję religijną. Nazwa miasta pochodzi od herbu Warnia (inaczej: Rak), który był 

rodowym godłem Jadwigi Gnoińskiej, żony założyciela Rakowa. 

Raków w krótkim czasie stał się centrum życia braci polskich, zwanych arianami 

mieszkających w Polsce, jako że założyciele miasta byli wyznawcami ruchu reformatorskiego. 

Pod koniec XVI wieku założono drukarnię ariańską. Na początku XVII wieku wybrano Raków 

na ośrodek organizacyjny zboru ariańskiego. Miasto szybko się rozwijało. Powstał w tym czasie 

przemysł tkacki, papierniczy, garncarski i browarniczy. Wybudowano także okazały ratusz i 

most na Czarnej. 

W latach 1602-1638 istniała w Rakowie szkoła ariańska o międzynarodowej sławie, gdzie 

nauczanie prowadzono w oparciu o własne podręczniki, autorstwa wykładających w szkole 

profesorów. 

Odległość od hotelu: ok. 5 km 

RYTWIANY 

Wieś nad rzeką Czarną na południowy wschód od Staszowa. W przeszłości sławny ośrodek 

kultury sarmackiej. Do zobaczenia m.in. wczesnobarokowy pokamedulski zespół klasztorny z 

Pustelnią Złotego Lasu i kościół p.w. Zwiastowania NMP z I połowy XVII wieku, ruiny zamku 

gotyckiego z XV w. zbudowanego przez bpa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca, pałac 

Radziwiłłów. 

Odległość od hotelu: ok. 17 km 

SANDOMIERZ 

Zachowało się w nim ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. Do najwyższej klasy 

zaliczane są: średniowieczny układ urbanistyczny miasta z renesansowym ratuszem w centrum 

rynku oraz jeden z najstarszych obiektów ceglanych w Polsce – kościół św. Jakuba. Czasy 

Króla Kazimierza Wielkiego pamiętają Zamek Królewski, Brama Opatowska, Dom Długosza 

mieści wewnątrz bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Na turystów czeka również około 470-

metrowa Podziemna Trasa Turystyczna. 

W sezonie można skorzystać z rejsu statkiem po Wiśle, podczas którego warto podziwiać 

urzekającą panoramę Sandomierza położonego na wysokiej skarpie. 

Co roku w lipcu w Sandomierzu organizowany jest Międzynarodowy Turniej Rycerski o 

Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa. Teatr ognia, potyczki wojsk polskich i krzyżackich oraz 

turnieje łucznicze i kusznicze, to tylko niektóre z atrakcji odbywających się na Rynku Starego 

Miasta. Sandomierz jest miejscem realizacji plenerowych ujęć do odcinków bijących rekordy 

popularności serialu Ojciec Mateusz. 

Odległość od hotelu: około 65 km 
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STASZÓW 

Miasto powiatowe położone nad Czarną, prawa miejskie posiada od 1525r. Do zobaczenia m.in. 

gotycki kościół p.w. św. Bartłomieja, wzniesiony w I połowie XV wieku z wieżą dobudowaną 

w 1610r. i renesansową kaplicą Matki Boskiej Różańcowej Tenczyńskich, w rynku murowany 

ratusz z kramami wzniesiony w 1738r. i kilkanaście kamienic z przełomu XVIII i XIX w. 

Odległość od hotelu: około 15 km 

STOPNICA 

Miasto położone na południowy zachód od Staszowa, prawa miejskie od 1360r. Do zwiedzenia 

m.in. pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego, XIV-wieczny kościół p.w. św. św. Piotra i 

Pawła z późnogotycką kaplicą Św. Anny i wczesnobarokową Matki Bożej Różańcowej, 

poreformacki klasztor należący obecnie do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca 

Jezusowego z ruinami wysadzonego w 1944r. kościoła. 

Odległość od hotelu: około 29 km 

SULISŁAWICE 

Wieś leżąca w dolinie rzeki Koprzywianki na trasie Łoniów – Klimontów. Od XVII w. 

Sulisławice słyną jako sanktuarium maryjne ściągając setki pielgrzymów odwiedzających i 

modlących się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Do zobaczenia m.in. stary 

kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (w dawnej zakrystii Izba 

Pamięci „Jędrusiów”) konsekrowany w 1604r. oraz nowy, neogotycki kościół p.w. 

Najświętszej Marii Panny konsekrowany w 1888r. Na cmentarzu parafialnym spoczywa 

legendarny dowódca oddziału „Jędrusiów” Władysław Jasiński. 

Odległość od hotelu: około 38 km 

SZYDŁÓW 

Jedna z nielicznych miejscowości w Polsce o zachowanej średniowiecznej architekturze – 

zespół obwarowań miejskich i gotycki układ urbanistyczny miasta. Do zobaczenia m.in. mury 

obronne okalające osadę, średniowieczna zabudowa centrum z salą rycerską, Skarbczykiem (w 

nim muzeum) i bramą Krakowską, kościół p.w. św. Władysława z XIV w., gotycka dzwonnica 

przebudowana z baszty miejskiej, kościół p.w. Wszystkich Świętych z XV w., ruiny 

późnogotyckiego kościoła szpitalnego p.w. Świętego Ducha z XVI w. i barokowego szpitala, 

synagoga z XVI w. 

Szydłów to malownicze miasteczko słynące z bogatej historycznej przeszłości oraz wspaniałej 

miejscowej śliwki, której niepowtarzalne walory smakowe rozsławia odbywające się od kilku 

lat Święto Śliwki. Jedną z głównych jego atrakcji są pokazy starodawnego suszenia tych 

owoców sposobem ziemnym. Atrakcją jest również kiermasz połączony z degustacją owoców, 

przetworów domowej roboty a także szydłowskiej śliwowicy, wyprodukowanej według starej 

receptury. 

Odległość od hotelu: 5 km 
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ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHEO – GEOLOGICZNY 

Góry świętokrzyskie to prawdziwa skarbnica wiedzy i tajemnic dla miłośników geologii 

paleontologii czy archeologii. Zwiedzanie warto rozpocząć od Świętokrzyskiego Szlaku 

Archeo – Geologicznego. Najmłodszych na tym szlaku ucieszy wizyta w Jura Parku w 

Bałtowie lub wycieczka niezwykłymi korytarzami kopalni w Krzemionkach. Nieco starsi 

chętnie zobaczą słynne ślady tetrapoda w rezerwacie Zachełmie lub najpiękniejszy w Polsce 

amfiteatr w rezerwacie Kadzielnia. Dla wszystkich obowiązkową atrakcją jest wizyta w 

sanktuarium Świętego Krzyża i wejście na gołoborze opisywane we wszystkich podręcznikach 

do geografii. 

ŚWIĘTY KRZYŻ 

Górę Łysiec – współcześnie znaną jako Święty Krzyż – przed wiekami szczególnie upodobały 

sobie czarownice. Podczas organizowanych przez nie sabatów odprawiane były tajemne gusła. 

O fakcie istnienia tu kultu pogańskiego świadczą pozostałości kamiennego wału kultowego z 

około VIII wieku, otaczającego szczyt góry. 

W dzisiejszych czasach Święty Krzyż, to miejsce słynące z klasztoru pobenedyktyńskiego. 

Klasztor będący pod opieką Misjonarzy Oblatów, szczyci się bogatą 1000-letnią historią. 

Turyści i pielgrzymi mogą zwiedzić klasycystyczny kościół z XVIII wieku oraz kaplicę 

Oleśnickich. Warto wstąpić do Muzeum Misyjnego  

Odległość od hotelu: około 47 km 

ŚWIĘTA KATARZYNA 

Zespół klasztorny pobernardyński z II poł. XV w., przebudowany w XVII i XIX w., należący 

dawniej do Bernardynów, a od 1817r. do Bernardynek. Stąd szlakiem pieszym wejście na 

najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysicę (612 m. n.p.m.). W Świętej Katarzynie mieści 

się Galeria Minerałów i Skamieniałości. Jest to jedna z piękniejszych w kraju prywatnych 

kolekcji okazów z całego świata. Wśród nich największy kryształ górski w Polsce, kamienie 

szlachetne, wizualne skamieniałości, wielokrotnie nagradzana galeria krzemienia pasiastego, 

rzeźby z kamieni i wiele innych okazów. Muzeum posiada własną szlifiernię kamieni 

ozdobnych, udostępnianą do zwiedzania oraz pracownię jubilerską. 

Odległość od hotelu: około 47 km; dojazd przez Łagów i Górno. 

ZAMEK KRZYŻTOPÓR 

Miejscowość Ujazd wymieniana jest już w dokumencie z 1174r. Ruiny okazałego zamku typu 

pallazzo in fortezza Krzyżtopór zbudowanego przez woj. sandomierskiego Krzysztofa 

Ossolińskiego w 1644r. stanowiącego do dzisiaj wyjątkową atrakcję turystyczną. Siedzibę 

Krzysztofa Ossolińskiego zbudowano jako swoisty kalendarz. Budynek ma tyle baszt – ile 

kwartałów, tyle sal dużych – ile miesięcy, pokoi – ile tygodni i okien – ile dni w roku. Co roku 

w maju na pałacowym dziedzińcu odbywa się Turniej o szablę Krzysztofa Baldwina 

Ossolińskiego. Rycerze z różnych chorągwi i bractw toczą zacięte pojedynki. Towarzyszą im 

pokazy sprawności bojowej kuszników, fechtunku, musztry wojskowej, popisy kaskaderskie, 

turnieje łucznicze oraz pokazy tańców dworskich. Niezapomnianych wrażeń i wspomnień 

dostarczają inscenizacje bitew ze Szwedami zwłaszcza te organizowane nocą. 

Odległość od hotelu: około 35 km 


