
TURYSTYKA 
BIZNESOWA

K2 Adventure powstała w Kiel-
cach w odpowiedzi na zwięk-
szone zainteresowanie   alterna-
tywnymi formami wypoczyn-
ku i turystyką aktywną. Przede 
wszystkim jednak, została za-
łożona z pasji i fascynacji wspi-
naczką, survivalem, paintballem 
i   offroadem. Połączenie tych 
dwóch przyczyn zaowocowa-
ło pomysłem nadania konkret-
nych kształtów przedsięwzięciu  
o nazwie K2 Adventure - przed-
sięwzięciu oferującemu moc 
adrenaliny, przygody i zabawy, 
a jednocześnie służącemu reali-
zacji celów współczesnego team 
buildingu, imprez integracyjnych 
i programów motywacyjnych. 
Oferta zespołu K2 Adventure 
skierowana do firm, to przemy-
ślane programy odpowiadające 
wymogom team buildingu, czyli 
procesu wpływania na pracow-
ników aby wspólnie dążyli do re-
alizacji celów założonych przez 
firmę. Potrzeba takiego działania 
pojawia się w przypadku kon-
struowania nowego zespołu ale 
także zespołów już współpracu-
jących ze sobą. K2 Adventure 
proponuje uczestnictwo w  jed-
nym z naszych programów team 
buildingowych. Zamiast organi-
zacji standardowego wieczorku 
zapoznawczego w restauracji 
można wybrać aktywną formę 
integracji. Jest to wspaniały spo-
sób eliminacji stresu. Impreza 
integracyjna to również idealna 
metoda służąca poznaniu się 
przez pracowników oraz zżyciu 
zespołu. Propozycja skierowa-
na jest również do małych firm,  
które chcą wykorzystać fundusze 
socjalne lub po prostu miło spę-
dzić czas. Programy firmy są tak 
pomyślane, aby łatwo wydobyć 
wszystkie przydatne cele imprez 
integracyjno-motywacyjnych,  
a jednocześnie zapewnić maksi-
mum zabawy i adrenaliny. Firma 
dodatkowo zapewnia możliwość 
profesjonalnej oceny każdego  

 

z uczestników przez psychologa. 
Na życzenie K2 Andventure za-
pewnia dokumentację zdjęciową 
i video. Każdy program układa-
my indywidualnie, do potrzeb 
danego Klienta i jego możliwości 
finansowych. Może on składać 
się z następujących atrakcji:
Offroad – jazda samochodem te-
renowym w urozmaiconym tere-
nie, paintball (różne scenariusze), 
zabawy linowe, wspinaczka na 
ściance, w terenie, zjazd tyrolski,  
o długości 40 – 80 m na li-
nie zawieszonej nad cie-
kawym terenem np. stru-
mień, most linowy, strzelnica  
(wiatrówki lub łuki), survival, 
walka rycerska, poszukiwanie 
skarbu z użyciem wykrywacza 
metali, spływ rzeką (pontony, 
kajaki), nurkowanie, skoki spa-
dochronowe w tandemie, loty 
balonem.

HOTEL ODYSSEY CLUB HO-
TEL WELLNESS & SPA*****
Otwarty w 2011 roku nowoczesny, 
pięciogwiazdkowy, wielofunkcyjny 
obiekt oferuje szereg atrakcyjnych 
usług w najwyższym standardzie. 
Ten wyjątkowy hotel usytuowano 
na górze Domaniówka, w miejsco-
wości Dąbrowa – 300 metrów od 
granic miasta Kielce, 3 km od cen-
trum i 10 minut jazdy od Targów 
Kielce. Do dyspozycji gości odda-
no 38 pokoi i cztery apartamenty 
urządzone w ciepłych barwach,  
w eleganckiej, nowoczesnej aranża-
cji. Panoramiczne okna i słoneczne 
tarasy wprowadzają do wnętrz ota-
czającą obiekt przyrodę i zachęcają 
Gości do obcowania z naturą. To 
miejsce luksusowe, stworzone dla 
doznań zmysłowych – dla pełnego 
relaksu oraz harmonii ciała i ducha. 
Świat Wellness & SPA to wędrów-
ka wszystkich zmysłów przez cztery 
strony świata. 
W obiekcie znajduje się 14 gabine-
tów dysponujących bogatą ofer-
tą zabiegów odnowy biologicznej  

i kosmetyki oraz baseny (w tym 
solankowy), sauny, łaźnie, jacuzzi. 
Kuchnia Wellness to przede wszyst-
kim dania oparte o zdrową żywność 
- dobroczynne siły natury, wpływa-
jące na lepsze samopoczucie fizycz-
ne i duchowe człowieka. Niektóre 
komponenty oddalają zmęczenie, 
poprawiają witalność (jak zwana 
hormonem szczęścia serotonina), 
inne hamują procesy starzenia, za-
pewniając długowieczność. W Ho-
telu ODYSSEY znajdują się również 
wyposażone w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny, system nagłaśniają-
cy  i stały dostęp do Internetu sale 
konferencyjne: mieszcząca 100 
osób sala w układzie teatralnym; 
wyposażona w okrągły, 12 osobo-
wy stół sala plenarna oraz sala kon-
ferencyjna II przeznaczona na nara-
dy zespołu do 25 osób.
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Wytwórnia Wrażeń – zajmuje 
się profesjonalną organizacją im-
prez firmowych. Oferta obejmuje 
przygotowanie, organizację oraz 
prowadzenie imprez dla pracowni-
ków, konferencje sprzedaży, targi, 
imprezy integracyjne dla małych  
i dużych grup. Programy tworzone 
są indywidualnie dla każdego klien-
ta, dzięki temu spełniają oczekiwa-
nia każdej grupy. Szczyt sezonu, 
czyli przełom lipca i sierpnia, jest 
okresem największej aktywności 
turystycznej regionu. Firma jednak 
proponuje organizację imprezy 
niezależnie od sezonu i gwarantu-
je niezapomniane wrażenia. Dzięki 
Wytwórni Wrażeń będzie można 
zacieśnić więzi w swojej firmie, po-
prawić współpracę między zespo-
łami, podnieść poziom motywacji  
i energii swoich pracowników. 
Atrakcje oferowane przez firmę 
pozwolą poznać reakcję zespołu 
w sytuacji stresu oraz zagroże-
nia, nawiązać lepszy kontakt ze 

swoimi pracownikami a mobili-
zując ludzi do działania pozwolą 
wyłonić prawdziwych liderów. 
Wytwórnia Wrażeń zapewnia 
wszystkim masę dobrej zabawy  
i niezapomnianych wrażeń.

W ofercie firmy można znaleźć 
między innymi:

• szkolenia teambuilding,
• zabawy biesiadne z karaoke,
• integracyjne mega gry plan-

szowe,
• paintball,
• quady oraz auta terenowe 4x4,
• kulig,
• zjazd czarownic.

K2 Adventure 
ul. E. Massalskiego 22/35,
25 - 636 Kielce, tel./fax: + 48 41 361 48 73
biuro@k2adventure.pl
www.k2adventure.pl

Hotel Odyssey
Dąbrowa 3 k. Kielc,
26-001 Kielce
tel.: +48 41 317 44 00
www.hotelodyssey.pl

Wytwórnia Wrażeń
ul. Panoramiczna 5/6,
25-503 Kielce
tel.: + 48 606-366-727, + 48 609-648-738
tel./fax: + 48 41 361 31 97
kontakt@wytworniawrazen.pl
www.wytworniawrazen.pl
crycamp@serrator.pl

W Krainie Mocnych Wrażeń

Wydano na zlecenie: 
Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 lok. 32
25-033 Kielce
tel.: + 48 41 361 80 57
www.swietokrzyskie.travel

Opracowanie: 
Wydawnictwo Kartograficzne DAUNPOL Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, 
tel.: + 48 22 664 37 20, fax: + 48 22 664 50 91
www.daunpol-pilot.com.pl 
biuro@daunpol-pilot.com.pl

Regionalne Centrum 
Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.: + 48 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel

Projekt  „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa
Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie” współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...”
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TURYSTYKA BIZNESOWA

Turystyka biznesowa jest dosko-
nałym sposobem na połączenie 
podróży służbowej z dodatko-
wymi atrakcjami, jakie ta forma 
rekreacji może nam zaoferować.  
Województwo świętokrzyskie 
wychodzi naprzeciw zapotrze-
bowaniom kadry biznesowej 
i oferuje znakomite warunki 
ku temu aby turyści biznesowi 
zechcieli zaszczycić je swoją 
obecnością, organizując konfe-
rencję w jednym z miast oraz 

miejscowości. Cechą regionu 
świętokrzyskiego jest różno-
rodność i ogromny potencjał 
kulturowy, krajobrazowy i przy 
rodniczy. Świętokrzyskie za-
pewnia dobrze wyposażone 
kompleksy konferencyjne oraz 
profesjonalną pomoc dyskret-
nych fachowców. Województwo 
świętokrzyskie to piękne krajo-
brazy, unikalne miejsca, cudow-
ne zabytki a przede wszystkim 
bezcenna, przyjazna atmosfera.

Hotel Łysogóry jest doświad-
czonym organizatorem spotkań 
biznesowych. Unikalny charakter, 
elegancja, stylowo zaprojektowa-
ne   wnętrza oraz profesjonalny 
i zaangażowany zespół pracow-
ników   zapewniają   wyjątkowy   
klimat. Dogodna lokalizacja po-
zwala na swobodne korzystanie  
z głównych atrakcji miasta oraz 
szybkie i wygodne dotarcie do 
najciekawszych jego punktów. 
W najbliższym sąsiedztwie znaj-
duje się ekskluzywny klub noc-
ny „Quantum”. Hotel dysponu-
je 198 miejscami noclegowymi  
w komfortowych pokojach 1- i 2-oso-
bowych z mini-barkami, telefonami, 
TV SAT oraz w apartamentach - także  
o powierzchni 70 m² - z wydzielo-
nymi pokojami kąpielowymi, za-
opatrzonymi w urządzenia jacuzzi. 
Hotel oferuje pokoje dla niepełno-
sprawnych. 
Hotel Łysogóry proponuje także 
dla swoich gości wyprawę do po-
kamedulskiego zespołu sakralnego 
w Rytwianach, zwanego Pustelnią 
Złotego Lasu. Zgodnie z kamedul-
ską regułą to swoiste Sanktuarium 
Ciszy jest położone na odludziu, 
w otoczeniu lasu. Na gości czeka 
tu odrestaurowany erem z pięknie 
zachowanym kościołem. Pustelnia 
oczarowuje ciszą i spokojem, a czas 
wydaje się tu płynąć swoim nie-
zmiennym tempem.

Hotel Łysogóry***
25-501 Kielce,  
ul. Sienkiewicza 78 
tel.: +48 41 365 50 00
fax.: +48 41 365 50 01
www.lysogory.com.pl 

Pustelnia Złotego Lasu 
w Rytwianach
ul. Klasztorna 25,  
28-236 Rytwiany
tel.: +48 15 864 77 95
pustelnia@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl

Centrum Biznesu jest połącze-
niem Hoteli, Centrum Kongresowe-
go i Restauracji w jednym miejscu. 
Posiada wszelkie atuty, by każdy 
rodzaj imprezy zrealizować z suk-
cesem. Obiekt jest w pełni przygo-
towany do organizowania profesjo-
nalnych konferencji, efektywnych 
szkoleń oraz międzynarodowych 
spotkań połączonych z szeroką 
gamą dodatkowych atrakcji dosto-
sowanych do życzeń gości i progra-
mu spotkania. Hotel dysponuje 105 
miejscami noclegowymi w 78 po-
kojach. Wśród nich apartament pre-
zydencki oraz apartament De Luxe. 
Pokoje wyposażone są w łazienkę, 
TV, radio, telefon oraz dostęp do 
Internetu. Do dyspozycji gości jest 
również bezpieczny i bezpłatny par-
king na terenie strzeżonego obiek-
tu. Restauracje Hotelu posiadają 
szeroką ofertę dań polskich i  eu-
ropejskich. Restauracje Centrum 
są znakomicie przystosowane do 
urządzania uroczystości i imprez 
okolicznościowych takich jak: spo-
tkania biznesowe, wesela, bankie-
ty, przyjęcia firmowe i  prywatne. 
Perłą obiektu jest Restauracja Patio  
– pełna tropikalnej roślinności,  
z dyskretnym szumem wody, natu-
ralnym światłem i śpiewem ptaków, 
która sprawia, że goście Hotelu 
wybierają właśnie to miejsce do 
swoich spotkań. Po trudach całe-
go dnia zaprasza do Centrum Re-
kreacji, gdzie przy muzyce można 
odpocząć nabeirając sił i energii 
tak potrzebnej w naszym życiu. Do 
dyspozycji gości oddana jest sauna, 
jacuzzi, siłownia, salon masażu oraz 
bilard.

Hotel Kongresowy***
– Exbud – Centrum 
Konferencyjno-Hotelowe
25-323 Kielce, Al. Solidarności 34 
tel.: +48 41 332 63 60, +48 41 332 63 93 
fax: +48 41 332 63 26
http://www.hotelkongresowy.pl 

Hotel “Pod Złotą Różą” położony 
jest w centrum Kielc, przy głównej 
arterii miasta w odrestaurowanej 
kamienicy z początku ubiegłego 
stulecia. Z daleka przyciąga stylo-
wą fasadą, a komfortowe wnętrza 
zachwycają Gości z kraju i ze świa-
ta. Dla nich przygotowano duże, 
przestronne pokoje jedno- i dwu-
osobowe, jak również luksusowe 
apartamenty. Każdy ma odrębny 
styl i koloryt starego wnętrza, jed-
nak w nowoczesnym wykonaniu. 
W pokojach znajduje się łazienka, 
TV SAT, telefon oraz bezpłatne sta-
łe łącze z Internetem. Pokoje po-
siadają indywidualną klimatyzację.  
W ofercie Bussines znajdują się 
dwie klimatyzowane, profesjonal-
nie wyposażone sale konferencyj-
ne. Stylowa architektura w połącze-
niu z nowoczesnym wyposażeniem  
i dostępem do Internetu, tworzą do-
godne warunki dla różnego rodza-
ju aranżacji. Restauracja Pod Złotą 
Różą jest doskonałym miejscem dla 
organizacji wyjątkowych spotkań  
i bankietów. Możliwość delekto-
wania się wspaniałymi potrawami  
w swobodnej atmosferze przy 
lampce wina jest wyjątkową przy-
jemnością, której trudno sobie 
odmówić. Na przyjęcia okoliczno-
ściowe przygotowana została sala 
bankietowa.

Hotel*** i Restauracja  
Pod Złotą Różą – Hotel
25-334 Kielce, Plac Moniuszki 7 
tel.: +48 41 341 50 02 
fax: +48 41 343 78 81 
http://www.zlotaroza.pl

Hotel „Tęczowy Młyn” posiada 
100 klimatyzowanych pokoi z do-
stępem do Internetu. Do dyspozy-
cji gości zostały oddane również 
trzy sale konferencyjne, w pełni 
wyposażone w sprzęt multimedial-
ny. Obiekt znajduje się naprzeciw 
głównego wejścia na tereny wy-
stawiennicze kieleckich targów, co 

zapewne zostanie docenione przez 
uczestników imprez targowych, 
organizowanych w Kielcach. Hotel 
jest doskonałym miejscem dla or-
ganizacji spotkań biznesowych.

Hotel „Tęczowy Młyn”
25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4
tel.: +48 41 335 21 00 
fax.: +48 41 335 24 00
http://www.teczowy.com

Hotel Europa to nowoczesny 
i komfortowy,  typowy miejski ho-
tel biznesowy. Stworzony z my-
ślą o osobach przyjeżdżających 
do Starachowic służbowo  oraz  
o tych wszystkich, którzy szukają 
idealnego miejsca na szkolenie, 
konferencję lub imprezę firmową  
w samym centrum Polski południo-
wo-wschodniej. Do dyspozycji na-
szych gości i klientów przygotowa-
ne zostało 140 miejsc hotelowych 
w klimatyzowanych pokojach ho-
telowych, 510 miejsc konferencyj-
nych w 5 klimatyzowanych salach, 
250 miejsc w  dwupoziomowej sali 
bankietowej, restaurację serwującą 
dania kuchni polskiej i międzynaro-
dowej, klub hotelowy Amsterdam 
(150 miejsc) z dyskoteką, Małe Cen-
trum Rekreacji: sauna, bio-kapsuła, 
Hydro-Jet (łoże do masaży), mini-
basen, salon fryzjersko-kosmetycz-
ny. Hotel oferuje 67 komfortowych 
pokoi dwuosobowych oraz 1 repre-
zentacyjny - 100 metrowy Aparta-
ment Prezydencki. Ze szczególną 
dbałością dobrana została kolory-
styka, wyposażenie oraz elemen-
ty podnoszące wygodę pobytu. 
Wyposażenie pokoi: klimatyzacja, 
elektroniczne, bezpieczne  zamki 
drzwi na kartę magnetyczną, bez-
pośrednie połączenia telefoniczne,   
przewodowy i bezprzewodowy 
dostęp do Internetu,   suszarki  
w łazienkach, TV SAT. Różnorodne 
formy spędzania wolnego czasu 
dla grup konferencyjnych to przede 
wszystkim: biesiady świętokrzy-

100 sztuk turyści mogą oglądać 
na łąkach okalających kompleks 
pałacowy podczas pieszej prze-
chadzki bądź z wozu „safari bizon”. 
Jednak bizony nie są jedynymi 
zwierzętami, jakie można spotkać 
w Kurozwękach. Zwłaszcza dzieci 
chętnie zobaczą tutejsze Mini ZOO, 
a w nim: świnki wietnamskie, wiel-
błąda, jelonki, strusie, highlandy 
(bydło szkockie), kozy, dziki, lamy, 
ptactwo a także króliki. Z przyjem-
nością przejadą się też na kucyku, 
koniu, osiołku a nawet na wielbłą-
dzie! Można zagrać w paint-ball lub 
spróbować swych sił na zjeżdżalni 
linowej. Istnieje możliwość wypo-
życzenia rowerów. Dla grup zorga-
nizowanych oferujemy zabawę w 
poszukiwanie skarbu w zamkowych 
lochach. W pobliskim Kotuszowie 
jest stadnina koni czystej krwi arab-
skiej, dzięki czemu w Kurozwękach 
można skorzystać z uroków konnej 
jazdy, wybrać się na przejażdżkę 
bryczką, a w zimie na kulig po prze-
pięknej okolicy, jak również rozpo-
cząć naukę jeździectwa. Obiekt po-
siada także doskonałe, zadaszone 
miejsca do organizacji plenerowych 
biesiad, pikników oraz uroczystości 
okolicznościowych przy ognisku  
i grillu.

Pałac w Kurozwękach  
– Organizator konferencji, imprez
28-200 Kurozwęki, ul. Zamkowa 3 
tel.: +48 15 866 72 71, +48 15 866 72 72  
fax.: +48 15 866 72 36 
http://www.kurozweki.com 

Centrum Wypoczynku „GOŁO-
BORZE” to ośrodek konferencyjno-
wypoczynkowy . Do dyspozycji gości  
przygotowane zostało 45 pokoi 2,  
3 i 4-osobowych   z pełnym wę-
złem sanitarnym i TV. W obiekcie 
znajduję się sala restauracyjna 
na około 200 osób, bar oraz dwie 
sale konferencyjne. Obiekt posia-
da zaplecze rekreacyjne: sauna 
fińska i infrared, jacuzzi, łóżka do 

ćwiczeń rekondycyjnych, stoły  
bilardowe i do tenisa stołowego, 
basen kryty. Na terenie ośrodka 
znajdują się boiska do piłki nożnej  
i siatkowej, oraz zadaszone miejsce 
do grillowania na 150 osób. Rozległy 
teren zielony  i ogród  uprzyjemnia 
wypoczynek naszym gościom. Cały 
obiekt oraz parking jest monitoro-
wany. Organizowane są szkolenia  
i konferencje, imprezy okoliczno-
ściowe, bankiety, ogniska, grille, ku-
ligi, szkolenia na Czarownicę i Zbója 
Świętokrzyskiego, wieczory tanecz-
ne, wycieczki autokarowe po Górach 
Świętokrzyskich, wycieczki piesze  
z przewodnikiem.

Centrum Wypoczynku  
„GOŁOBORZE”
26-006 Nowa Słupia,
Górnicza 3 (Rudki) 
tel./fax: +48 41 317 74 83 
http://www.goloborze.pl

HARLEJÓWKA - Gospodarstwo 
Agroturystyczne zaprasza miłośni-
ków zwierząt, lasów, ciszy i spoko-
ju na wypoczynek w Ekologicznym 
Gospodarstwie Agroturystycznym. 
Zapewnia dużo wrażeń w  bezpo-
średnim kontakcie ze zwierzętami. 
Nasze mini zoo to stadko różno-
rodnych czworonogów (i nie tyl-
ko) chodzących luzem i  łasych na 
pieszczoty. Oferujemy wypoczynek 
w  siodle za sprawą spokojnych 
i  przyjaznych koni małopolskich, 
jazdy duktami leśnymi z  przewod-
nikiem, a dla początkujących jazdy 
na ujeżdżalni. Oferujemy Państwu 
przejażdżki wozem drabiniastym, 
zimą kuligi, pikniki. Ognisko, grill, 
piękny i  grzybny las, a w  nim po-
lodowcowe jeziorka z  bogactwem 
fauny i flory.

Harlejówka – Dorota Włodarczyk
Wiśniowa-Poduchowna 95
28-200 Staszów
tel.: +48 15 824 19 67 
kom.: +48 604 878 772
e-mail: harlejowka@gmail.com

skie,  pieczenie kiełbasek, prosia-
ka,  wieczory muzyczne – karaoke, 
rewia,  wieczorki taneczne i dys-
koteki,  koncerty,  paint ball, quady, 
zabawy leśne, wyjazdy do aquapar-
ku “Perła” w Nowinach, wycieczki  
w Góry Świętokrzyskie.

Hotel Europa **** 
– Centrum Konferencyjne
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76a 
tel.: +48 41 276 78 00
fax.: +48 41 276 78 01 
http://www.europa-hotel.pl 

Pałac w Kurozwękach zaprasza 
do wypoczynku w zabytkowych 
wnętrzach pochodzącego z XIV w. 
zamku oraz dwóch XVIII-wiecznych 
Pawilonów zwanych Oranżerią i Ofi-
cyną. Wyśmienite domowe wyży-
wienie, kameralna atmosfera pełna 
wspomnień z przeszłości oraz oto-
czenie uroczego wiekowego parku 
tworzą niezapomniany klimat i gwa-
rantują udany odpoczynek, a tak-
że dają możliwość organizowania  
w eleganckim otoczeniu semina-
riów, konferencji oraz uroczystości 
okolicznościowych. W stylowych 
wnętrzach Oranżerii do dyspozy-
cji gości posiadamy 5 przytulnych 
pokoi 2-osobowych, salon i salę 
bankietową, a w Oficynie - 2 luk-
susowe apartamenty oraz salon.  

W Pałacu na klientów czekają kom-
fortowe pokoje 2-, 4-osobowe a tak-
że przepiękna sala balowa i wybór 
mniejszych pomieszczeń dosko-
nałych do organizacji szkoleń oraz 
imprez okolicznościowych. Ogółem 
obiekt aktualnie oferuje nocleg dla 
35 osób (z dostawkami – dla 50). 
Wszystkie osoby ceniące spokój  
i kontakt z naturą, a zarazem kom-
fort i wygodę, z całą pewnością 
znajdą u nas to, czego szukają. 
Wyśmienite domowe wyżywienie: 
tradycyjna kuchnia polska oraz 
dania z bizona, grill bar zaspokoją 
gusta kulinarne niejednego sma-
kosza. Obiekt zapewnia profesjo-
nalne wyposażenie sal konferen-
cyjnych. Dysponuje również salą 
balową, która mieści do 120 osób, 
oraz 4 mniejszymi salami mieszczą-
cymi od 20 do 60 osób. Wnętrza  
i piwnice Pałacu w Kurozwękach  
udostępnione są dla turystów 
do zwiedzania z przewodnikiem.  
Z myślą o nich utworzono tam salę 
muzealną oraz punkt sprzedaży 
pamiątek. Na specjalne życzenie 
organizowane są również pokazy 
walk rycerskich, artylerii i dawnych 
tańców. Niecodzienną atrakcją  
w Kurozwękach jest jedyna w Pol-
sce hodowla bizonów amerykań-
skich. Stado liczące obecnie około 


