Co zjeść?

Bezpieczny city break

KIELCE

Na terenie miasta znajduje się wiele restauracji, w
których każdy turysta w przystępnej cenie znajdzie coś
dla siebie - od kuchni polskiej po azjatycką.

Gdzie się zatrzymać?
#JesteśmyGotowi

#KielceIsReady
Kielce to stolica Gór Świętokrzyskich. Warto zatrzymać się u nas na 2-3 dni, poznać bardzo ciekawe zabytki i obiekty przyrodnicze, a także skorzystać z aktywnego wypoczynku. Miasto, jako jedyne w Europie, ma w swoich granicach wielką różnorodność formacji geologicznych - na terenie Kielc położonych jest 5 rezerwatów przyrody.
Oprócz pięknych krajobrazów, ciekawych zabytków architektury i budownictwa oraz różnorodne tematycznie muzeów
i galerii, turyści odwiedzający Kielce mają do dyspozycji
znakowane szlaki piesze i spacerowe, rowerowe, narciarskie
Więcej informacji o atrakcjach turystycznych
oraz liczne obiekty rekreacyjne - kryte pływalnie, korty
Kielc: www.um.kielce.pl/turystyka/ oraz
tenisowe, tor kartingowy i ośrodki jazdy konnej.
www.kielce.travel

Pociągiem
Dworzec PKP położony jest w samym centrum
miasta. Obsługuje połączenia regionalne oraz
krajowe – m.in. z Pomorza, Olsztyna, Warszawy,
Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia i Szczecina.

Do Kielc łatwo i szybko można dojechać drogą
ekspresową S7 z Warszawy i Krakowa oraz
drogami krajowymi z Katowic, Łodzi oraz Lublina.
Parkowanie w centrum miasta jest płatne w dni
robocze w godzinach 9:00 - 17:00, w weekendy
i święta – bezpłatne.

Co warto wiedzieć przed
przyjazdem?

Gdzie zjeść?
Wykaz restauracji dostępny jest na stronie
swietokrzyskie.travel/informator_turystyczny/
/gdzie_zjesc

Znajdź kulinarne inspiracje na
swietokrzyskie.travel

Lokals poleca:
● Idąc miejskim deptakiem, przysiądź na Ławeczce
Karskiego.

Autobusem

Samochodem

Bazę noclegową można znaleźć na:
www.um.kielce.pl/turystyka/baza-noclegowa/

Kielce oferują mnóstwo atrakcji turystycznych dla całej
rodziny. Zaplanowanie wędrówki ułatwi aplikacja
Footsteps oraz bezpłatne przewodniki i materiały
informacyjne w wersji językowej polskiej, angielskiej
i niemieckiej dostępne w Regionalnym Centrum
Informacji Turystycznej położonym przy miejskim
deptaku. Atrakcje oraz wydarzenia adresowane do
rodzin z dziećmi dostępne są na rajdladzieci.kielce.eu
a także na swietokrzyskie.travel

Jak dotrzeć do Kielc?

Nowoczesny dworzec autobusowy położony jest
obok kolejowego. Można stąd dojechać do
największych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Kielc i Gór Świętokrzyskich.
Obok obydwu dworców są postoje taksówek.

Kielce są drugim ośrodkiem targowym w Polsce stąd
też nie ma problemu ze znalezieniem noclegów. Do
wyboru są zarówno hotele, w tym pięciogwiazdkowe,
pensjonaty oraz schroniska młodzieżowe.

Poznaj atrakcje Kielc na
swietokrzyskie.travel

Jak się przemieszczać?
W mieście bardzo dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji zbiorowej. Autobusy dowiozą nas do każdej
atrakcji krajoznawczo-turystycznej. Bilety można kupić
w biletomatach w autobusach oraz niektórych
przystankach, a także przez aplikację mobilną. Można
też wypożyczyć rowery górskie, hulajnogi oraz skutery
elektryczne Blinkee.city

● Zobacz pomnik Dzika, aby dowiedzieć się, skąd wzięła
się nazwa miasta Kielce.
● Posłuchaj kurantu, który codziennie w południe grany
jest w towarzystwie Baby Jagi wychylającej się
z okienka na wieżyczce Muzeum Zabawek i Zabawy
przy Placu Wolności.
● Podziwiaj panoramę miasta z Karczówki, Kadzielni
i Wietrzni.
● Zobacz Podziemną Trasę Turystyczną w jaskini na
Kadzielni.

Dzień pierwszy

PIĄTEK

Dzień drugi

SOBOTA

Niedziela na łonie natury
Proponujemy spacery bądź przejażdżki rowerem po
górskich terenach leśnych pasm: Posłowickiego,
Dymińskiego i Zgórskich Gór.
Propozycja tras dla piechurów:
1. Na najwyższe wzniesienie Kielc – Góra Telegraf (406
n.p.m.). Pętla utworzona przez szlaki: niebieski i
spacerowy żółty – ok. 4 km.

Dzień trzeci

NIEDZIELA

2. Po paśmie Posłowickim. Pętla utworzona przez
szlaki: niebieski i spacerowy żółty – ok. 14 km.
3. Po paśmie Zgórskich Gór. Pętla utworzona przez
szlaki: niebieski, czerwony i spacerowy żółty – ok. 6
km.
Opisy atrakcji turystycznych na w/w szlakach zamieszczone są na stronie http://www.um.kielce.pl/turystyka/szlaki_spacerowe/

Relaks po podróży

Atrakcje krajoznawcze

Niedziela na łonie natury

Po podróży proponujemy relaks na świeżym powietrzu.
Możemy zwiedzić Ogród Botaniczny i wspiąć się na
Karczówkę (rezerwat krajobrazowy, zabytkowy zespół
klasztorny z wystawą Misyjną św. Jana Pawła II na której
można zobaczyć m.in. pamiątki jakie otrzymał w czasie swych
wizyt duszpasterskich na różnych kontynentach). Tu także
udostępniona wieża kościelna, z której możemy podziwiać
piękno Gór Świętokrzyskich.
(Czas zwiedzania 2,5 – 3 godz., w tym Ogród Botaniczny ok.
1 godz.)

Proponujemy zwiedzania atrakcji krajoznawczo –
turystycznych Kielc. Dotarcie do nich ułatwi nam
oznakowany kolorem czerwonym szlak miejski o
długości ok. 8 km.

Propozycje dla rowerzystów:

Proponujemy też spacery po Kadzielni - rezerwat przyrody
nieożywionej, najpiękniej położony w Polsce amﬁteatr, ciągi
spacerowe, podziemna trasa turystyczna (zwiedzanie trzeba
uzgodnić telefonicznie) oraz tyrolka.
(Czas zwiedzania ok.1,5 godz.)
Dzień zakończyć możemy spacerem po zabytkowym
centrum Kielc. Główną ulica Miasta – H. Sienkiewicza, po
Wzgórzu Zamkowym (dawny pałac biskupów krakowskich
z odtworzonym ogrodem nawiązującym do założeń XVII –
XVIII w. otwarty do godz. 20:00, katedra, Park Miejski).
Strudzeni możemy odpocząć w plenerowej restauracji/
kawiarni w Domu Środowisk Twórczych.
(Czas zwiedzania ok. 2 godz.)

Szlak prowadzi przez centrum miasta, a podczas
spaceru można zobaczyć między innymi charakterystyczny Kościół Garnizonowy, który ponad 100 lat
temu był cerkwią, Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej, dawny Pałac
Biskupów Krakowskich, w którym mieści się obecnie
Muzeum Narodowe oraz położoną obok, na Wzgórzu
Zamkowym, Bazylikę Katedralną. Na miejskim deptaku
– ulicy Henryka Sienkiewicza oraz na Rynku mamy
duży wybór restauracji i kawiarni. Pełny opis szlaku
dostępny jest na www.um.kielce.pl/turystyka/szlak_miejski/
(Czas zwiedzania ok. 7 godz. )

Rowery możemy wypożyczyć na Parkingu Wielopoziomowym
„CENTRUM” Pl. Konstytucji 3 Maja www.zielen.kielce.pl/, w
Centrum Rowerowym „Stadion GIANT” al. Na Stadion 365
(www.hotel-365.pl/atrakcje/trasy-piesze-i-rowerowe/) oraz
przy ul. Leśnej w centrum miasta.
Proponujemy jazdę po terenach leśnych: Pasmo Posłowickie –
szlak niebieski (pętla ok. 16 km), szlaki wyczynowe: czerwony
(pętla ok. 3 km.) i niebieski (11 km.) oraz „Leśna Trasa w
Mieście” (pętla 12 km).
Dokładne opisy wszystkich tras dostępne są na stronie:
http://www.um.kielce.pl/rekreacja/rowery/
Przez miasto Kielce biegnie odcinek Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo - www.greenvelo.pl

Po południu warto zajrzeć do Centrum Geoedukacji
i pospacerować ścieżką dydaktyczną po rezerwacie
przyrody nieożywionej Wietrznia.
(Czas zwiedzania ok. 1,5 godz.)

Zapraszamy
Już dziś, jutro..., zawsze.

Opracowanie: Urząd Miasta Kielce, Referat Sportu i Turystyki

