
„I edycja Rajdu Pieszego: „W poszukiwaniu świętokrzyskich czarownic” 

16.03.2013 start godzina 10:00 – Św. Katarzyna 

Organizatorzy: Agencja Turystyki Geo Travel oraz Centrum Tradycji  
i Turystyki Gór Świętokrzyskich 

 

Zapraszamy każdego, kto chce wziąć udział w niepowtarzalnej imprezie rajdowej wraz  
z niespodziankami ze świętokrzyskich legend.  Będzie też można dowiedzieć się co nieco  

o górach, historii regionu i … świętokrzyskich czarownicach a przede wszystkim dobrze się 
bawić. Na zakończenie dnia ognisko wraz z gitarowym brzmieniem! 

 
Plan ramowy:  
Dzień I: Św. Katarzyna – Łysica – Kakonin – Podłysica – Huta Szklana  
Dzień II dla wytrwałych: Huta Szklana, wejście na Św. Krzyż, gołoborza, zespół klasztorny, 
zejście Drogą Królewską do Nowej Słupi.  
 
 
Dojazd z Kielc do Św. Katarzyny w dniu rajdu: 
8:20 (Dworzec busów ul. Żelazna 18, między dworcem PKP a PKS) stanowisko nr 1 
(kierunek Bodzentyn) 
8:45 (Dworzec busów ul. Żelazna 18, między dworcem PKP a PKS) stanowisko nr 1 
(kierunek Starachowice) 
 
Koszty: 15,00 zł/os rajd I dzień + ewentualne uczestnictwo drugiego dnia również 15,00 zł/os  
w tym: usługa przewodnicka na Święty Krzyż, zwiedzanie zespołu klasztornego 
 
Dodatkowe sprawy:  
 
Nocleg: polecamy nocleg w Schronisku Huta Stara razem z organizatorami 
Koszty: 22,00 zł (nocleg bez pościeli), 29,00 zł (nocleg z pościelą) zgłaszajcie jaką opcję 
chcecie przy zapisie na rajd – my już dokonamy rezerwacji. W schronisku: aneks kuchenny  
z pełnym kompletem naczyń: sztućce, talerze, szklanki. Na wyposażeniu również czajniki 
elektryczne i duża lodówka 
 
Ubiór: należy zaopatrzyć się w ciepłe sportowe rzeczy (sweter, polar) oraz coś od deszczu, 
sprawdzone turystyczne buty, jeżeli macie ochraniacze na spodnie to je weźcie - mogą być 
użyteczne, zwłaszcza przy błocie lub śniegu.  
 
Prowiant: możecie przygotować sobie kanapki - każdy według potrzeb (w górach chce się 
jeść!) a świętokrzyska zalewajka będzie dopiero po południu! Pamiętajcie o prowiancie na 
ognisko, a także o czymś do picia (bezalkoholowym) - najlepsza jest gorąca herbata  
w termosie.  
 
Medyczne: zapakujcie kilka plastrów z opatrunkiem, bandaż elastyczny – czasem 
najwygodniejsze buty mogą obetrzeć! 



 
NAJWAŻNIEJSZE: …zabieramy również odpowiednią dawkę humoru i pozytywne 
nastawienie aparaty, śpiewniki! 
 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę! 
 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chęci uczestnictwa pod adresem: rajdy@geotravel.com.pl!  
 

 

Z turystycznym pozdrowieniem, 

GEO TRAVEL TEAM 

 


