
CHRUSTY wieś w Polsce położona w województwie 
świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk.

Kompleks Świętokrzyska Polana to nowy obiekt w sercu lasu w 
Chrustach, tylko 7 km pod Kielcami, tuż przy Dębie Bartku w 
Zagnańsku.

4 posiłki dziennie 
śniadanie bufetowe, podwieczorek 
obiad i kolacja serwowana 

Autokar klasy lux wyposażony w klimatyzację, WC, DVD. 
Transport realizuje firma Mario z Bełku.  

Zakwaterowanie, wyżywienie, wykwalifikowaną kadrę 
wychowawczą i instruktorów językowych, opiekę medyczną, 
transport, bogaty program, zajęcia rekreacyjne i językowe, 
ubezpieczenie NNW do kwoty 5000 zł. 

WYPOCZYNEK I PLAŻOWANIE NAD POBLISKIM JEZIOREM 
WYCIECZKI PIESZE PO OKOLICY 
WYCIECZKA AUTOKAROWA do Centrum Leonarda da Vinci 
Centrum Leonarda da Vinci 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest zbliżony co do wielkości do 
Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Obiekt popularyzuje 
nowoczesną naukę przez zabawę. Tematem wystawy jest zdrowy 
organizm ludzki – dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, które 
pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową. (źródło: 
http://cndavinci.pl/centrum-nauki/) 
Wyprawa do Oceaniki 
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. 
W zbiornikach odtworzono kilkanaście biotopów. 
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WYPRAWA DO PARKU MINIATUR 
Odkryj niezwykłe miejsce! Wizyta w Parku Miniatur 
Świętokrzysko pozwala odbyć każdemu niesamowitą podróż 
po regionie Ziemi Świętokrzyskiej. Rozciąga się na powierzchni 
2 400 m2 i gromadzi wyjątkowe zbiory, a mianowicie kopie 
najważniejszych 20 obiektów regionu w skali 1:20. 
Przedstawiają stan idealny budowli, z czasów ich największej 
świetności. Rozmieszczone są bardzo pomysłowo, bo na 
obszarze przypominającym kształtem województwo 
świętokrzyskie i dokładnie w tych miejscach, w których 
znajdują się w rzeczywistym stanie. 

WYPRAWA DO BRZOZOWEJ ZAGRODY  
Brzozowa Zagroda to królestwo zwierząt. Tutaj, w brzozowym 
lasku, na gości czekają puszyste króliki, małe świnki 
wietnamskie, owce miniaturki i dostojne pawie. Każdy może tu 
wejść, nakarmić je i z bliska się im przyjrzeć. 
To doskonałe miejsce dla gości w każdym wieku, a zwłaszcza 
dla dzieci. Daje okazję poznania fascynującego świata 
zwierząt, ich zwyczajów i zachowań. Pozwala oderwać się od 
wirtualnej rzeczywistości telefonów i komputerów, dając 
możliwość obcowania z naturą. 

WYPRAWA DO KRAINY ZABAWY 
W Krainie Zabawy znalazło się kilka wielkich dmuchanych 
atrakcji, część dla młodszych i część dla starszych dzieci. 
Wszystkie utrzymane są w charakterze podwodnego świata. 
Jest ogromny ruchomy statek, który kołysze się, jakby płynął 
po morzu, gigantyczna zjeżdżalnia Delfin o wysokości 10 
metrów, kule ‘Wipe out’, karuzela z ośmiornicą oraz parę nieco 
mniejszych kolorowych atrakcji dla najmłodszych. 
Źródło: www.swietokrzyskapolana.pl 

ZAJĘCIA REKREACYJNE 
Zajęcia ruchowe, sportowe, integracyjne, quizy, dyskoteki, 
noce filmowe, zajęcia plastyczne 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE 
Zajęcia oparte o teatrzyk, piosenki, projekty i gry językowe 

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 

www.edutravel.info 
kontakt@edutravel.info 
tel. 533 316 102


