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SPIS TREŚCI

1. Bałtowski Park Jurajski (Certyfikat 2005)

2. Dymarki Świętokrzyskie (Certyfikat 2003)

3. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (Certyfikat 2005)

4. Gospodarstwo Agroturystyczne Korzyna (Certyfikat 2005)

5. Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski w Sandomierzu (Certyfikat 2009)

6. Kuźnice Koneckie (Certyfikat 2004)

7.7. Kraina Legend Świętokrzyskich (Certyfikat 2006)

8. Podróże z pasją (Certyfikat 2006)

9. Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny (Certyfikat 2012)

10. Zespół Pałacowy w Kurozwękach (Certyfikat 2003)

11. Sabat Czarownic (Wyróżnienie 2012)
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Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały  udostępnione dzięki Regionalnej  Organizacji 
Turystycznej Województwa Świetokrzyskiego oraz certyfikowanym produktom turystycznym 
znajdującym się w woj. świętokrzyskim.



Największy kompleks turystyczny w Polsce, 
oferujący wspaniałą zabawę każdemu - bez 
względu na wiek. 

Ponad 100 ha zajmują: JuraPark - park Ponad 100 ha zajmują: JuraPark - park 
dinozaurów, Zwierzyniec Bałtowski, Muzeum 
Jurajskie, Sabathówka, Kino Emocji – Cinema 5D, 
Park Rozrywki, Prehistoryczne Oceanarium 3D, 
Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”, rollercoster 
oraz spływ tratwami. Są tu również nowe, 
komfortowe domki wypoczynkowe w dwóch 
standardach, a zimą funkcjonuje profesjonalny stok standardach, a zimą funkcjonuje profesjonalny stok 
narciarski „Szwajcaria Bałtowska”. W 2012 r. 
kompleks odwiedziło ponad 300 000 turystów, co 
plasuje go w czołówce najbardziej popularnych 
obiektów turystycznych w kraju.

Bałtowski Park Jurajski

www.juraparkbaltow.pl      | Tel.: +48 41 264 14 20 (21)
Bałtów 8 a, Bałtów 27-423
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Odbywają się od 1967 r. w Nowej Słupi. Są 
prawdopodobnie jedynym 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 Turyści mogą zobaczyć dawne techniki 
wykonywania odlewów z brązu i srebra, 
warsztaty garncarskie, tkactwo na warsztacie 
pionowym oraz produkcję dziegciu
i paciorków szklanych. Jako zaplecze i paciorków szklanych. Jako zaplecze 
nowych terenów dymarkowych powstało 
Centrum Kulturowo-Archeologiczne, a w nim 
m.in.: amfiteatr, część doświadczalna wytopu 
żelaza, obozowisko legionistów rzymskich
i osada starożytnych hutników.

Dymarki Świętokrzyskie 

www.dymarki.pl
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Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

Wizyta w Centrum to prawdziwa podróż 
dorosłych i dzieci w pełną kolorów
i niespodzianek krainę marzeń. 

W wielofunkcyjnym obiekcie  znajduje się W wielofunkcyjnym obiekcie  znajduje się 
biblioteka z czytelnią i księgarnią, sala 
kinowa i teatralna, sale warsztatowe. 
Budynek otacza ogród zmysłów z altanami 
oraz kuźnią upamiętniającą  słynnych kowali 
z bajki „120 Przygód Koziołka Matołka”. Na 
odwiedzających Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie czeka niezwykła wystawa pt. w Pacanowie czeka niezwykła wystawa pt. 
„Bajkowy świat”  utrzymana w charakterze 
interaktywnej zabawy przy wykorzystaniu 
m.in. technik multimedialnych. Odwiedzając 
Centrum dzieci i dorośli znajdą się 
w wyśnionej bajce, pełnej kolorów
i niespodzianek.

Ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
Tel. +48  41 376 50 79www.stolica-bajek.pl        |
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Tel.: +48 505 051 815, +48 607 305 393
Korzenno 2, 25-225 Raków

Gospodarze oferują gościom drewniany 
wiejski dom z piecem chlebowym, 
a w ramach pakietu pobytowego 
wyśmienite, domowe wyżywienie 
z miejscowych produktów. W Korzynie z miejscowych produktów. W Korzynie 
można miło spędzić czas na wiele różnych 
sposobów: zwiedzać skansen lokalnych 
urządzeń i maszyn rolniczych,  wędkować, 
zbierać grzyby, oglądać przyrodę z ambon 
myśliwskich, jeździć konno lub na rowerach 
po okolicy, grać w piłkę i tenisa oraz pływać. 

Położone na malowniczej skarpie nad rzeką Czarną Staszowską,
z prywatną plażą, kąpieliskiem i areałem stawów rybnych.  

Gospodarstwo Agroturystyczne
Korzyna 

www.korzyna.pl
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Ideą imprezy jest ożywienie tradycji jarmarków na trasie Szlaku 
Jagiellońskiego, biegnącego z Wilna przez Lublin i Sandomierz do 
Krakowa. 

Współczesny Jarmark umożliwia twórcom rękodzieła z całej Polski Współczesny Jarmark umożliwia twórcom rękodzieła z całej Polski 
prezentację i sprzedaż swoich prac. Imprezie towarzyszy Międzynarodowy 
Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa, podczas którego 
zbrojni z kilku bractw rywalizują o zdobycie białej broni sławnego rycerza. 
Wśród artystycznych wydarzeń są zmagania łuczników, walki na miecze
i topory, pokazy tańca dawnego. Jarmark i turniej w pełnym zabytków 
Sandomierzu przyciąga turystów z całego kraju.

Jarmark Jagielloński i Festyn
Rycerski w Sandomierzu

www.sandomierz.pl
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www.powiat.konskie.pl

Jedna z największych imprez 
plenerowych na Ziemi Koneckiej, 
popularyzująca dziedzictwo kulturowe
i unikalne zabytki techniki  
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

Organizowana jest co roku w Zabytkowym Organizowana jest co roku w Zabytkowym 
Zakładzie Hutniczym w Maleńcu i Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. Atrakcją 
imprezy o charakterze festiwalu 
technologiczno-turystycznego są 
międzynarodowe warsztaty kowalskie, 
pokazy tkactwa i garncarstwa, festyn 
rodzinny „Kuj Żelazo Póki Gorące”, wystawy rodzinny „Kuj Żelazo Póki Gorące”, wystawy 
artystów, prezentacje gwary ludowej, pieśni, 
ubioru i tańca, plener malarski, Festiwal 
Piosenki Katarzyny Gärtner oraz muzyki 
ludowej „Folk Fest”. 

Kuźnice Koneckie 
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Kraina Legend Świętokrzyskich 

Wspaniała, integracyjna zabawa
z dreszczykiem dla każdego. 

Udział w niej daje  możliwość poznania Udział w niej daje  możliwość poznania 
dawnych legend oraz pogańskich podań, 
prasłowiańskiego świata magii i sił natury. 
Trasa gry terenowej ma długość ok. 3-4 
km i wiedzie przez ciekawe i piękne 
zakątki Gór Świętokrzyskich, w których na 
uczestników czekają postaci z przeszłości 
tych okolic. Biorący udział w grze turyści tych okolic. Biorący udział w grze turyści 
tworzą grupy - plemiona, rywalizujące ze 
sobą o zwycięstwo. Gry organizowane są 
na zamówienie, w terminach ustalonych 
z klientem. Ich scenariusz dostosowywany 
jest do wieku uczestników. 

www.osadasredniowieczna.eu    | Ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Tel. +48 41 260 81 56
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Podróże z pasją 

Sudoł 135a, 27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski
Tel.: +48 41 33 04 550 wew. 61www.krzemionki.pl      |

W Krzemionkach koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego znajduje się zespół 
prehistorycznych kopalń krzemienia 
pasiastego z neolitu i wczesnej epoki 
brązu. 

To jeden z największych i najlepiej To jeden z największych i najlepiej 
zachowanych obiektów tego typu na świecie. 
Objęty ochroną archeologiczną 
i przyrodniczą, ma status pomnika historii. 
Prowadzi przez niego podziemna trasa 
o długości ok. 500 m, jedyna taka na świecie o długości ok. 500 m, jedyna taka na świecie 
dostępna dla turystów. W pawilonach 
ekspozycyjnych oglądać można rekonstrukcję 
obozowiska górników i pracowni 
krzemieniarskiej sprzed 5 tysięcy lat. Na 
terenie Muzeum odbywają się też warsztaty 
archeologiczne i imprezy plenerowe.
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Góry Świętokrzyskie to prawdziwa 
skarbnica wiedzy i tajemnic dla 
miłośników geologii, paleontologii 
i archeologii. 

Tu można odnaleźć tropy dinozaurów
i kopalnych gadów oraz ślady tetrapoda. i kopalnych gadów oraz ślady tetrapoda. 
Tajniki tego regionu odkrywa właśnie 
Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. 
Podróż nim gwarantuje dzieciom
 i dorosłym przeżycie wspaniałej przygody. 
Obowiązkowe punkty to: JuraPark 
w Bałtowie, kopalnia w Krzemionkach, w Bałtowie, kopalnia w Krzemionkach, 
rezerwat Zachełmie i Kadzielnia, Centrum 
Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia 
w Kielcach oraz urokliwe skałki i jaskinie
w okolicach Chęcin, Święty Krzyż 
i Gołoborze, a także Raj i Piekło.

Świętokrzyski Szlak
Archeo-Geologiczny 

www.szlakarcheogeo.pl
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Zespół Pałacowy w Kurozwękach 

www.kurozweki.com       | Tel. + 48 15 866 72 71
Ul.  Zamkowa 3, 28-200 Staszów

Jedna z najciekawszych atrakcji regionu. A to za sprawą gospodarza – 
przedstawiciela rodu ostatnich przedwojennych właścicieli Kurozwęk, który 
prowadzi tam działalność gospodarczo-turystyczno-hotelarską. 

Jeden dzień może nie wystarczyć na zwiedzenie z przewodnikiem Pałacu z XIV w., 
w którego piwnicach przyciągają wzrok eksponaty archeologiczne i rekonstrukcje w którego piwnicach przyciągają wzrok eksponaty archeologiczne i rekonstrukcje 
broni rycerskiej. Oferta dla gości zawiera także przejażdżki wozem „safari bizon” po 
łąkach, na których pasą się bizony oraz zwiedzanie Mini Zoo. Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku mogą pojeździć konno, rowerem, zagrać w paint-ball. Atrakcją jest 
także labirynt w kukurydzy.
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Artystyczne widowisko w amfiteatrze Kadzielnia 
w Kielcach, z niesamowitymi efektami świetlnymi
i pirotechnicznymi. 

Swą tematyką nawiązuje do zlotów czarownic na Swą tematyką nawiązuje do zlotów czarownic na 
Łysej Górze. W koncercie biorą udział  największe 
gwiazdy polskiej estrady, m.in. zespół Bajm, Tatiana 
Okupnik, Halina Mlynkova,  Justyna Steczkowska, 
Andrzej Piaseczny. Medialne i promocyjne 
wydarzenie roku o oglądalności prawie miliona 
telewidzów.

www.sabatczarownic.pl

Sabat Czarownic 
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