
Wielkanoc pod Łysą Górą 2019 
Spędź Wielkanoc pod Łysą Górą 
Termin: 20.04-22.04 (przyjazd od 11:00, wyjazd o 10:00) 
Cena: 370zł/osoba – dorosła/pakiet 
270 zł/dziecko (od 2 do 10 roku życia) 
(dziecko do 2 roku życia - gratis) 
Drogi Gościu, 
oferujemy ci coś niezwykłego i magicznego - spędź ten specjalny czas w 
pięknym i spokojnym miejscu - w samym sercu Gór Świętokrzyskich pod Łysą 
Górą.  
Z myślą o tym jaki to jest ważny czas stworzyliśmy świąteczną ofertę, która z 
pewnością cię zainteresuje. Spędź ten piękny okres tak jak na to zasługujesz, 
czyli najlepiej. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą niezwykłą ofertą! 
Lokalizacja: 
Najwyżej położony obiekt w Górach Świętokrzyskich, w samym ich sercu, u 
podnóża Łysej Góry. Niezwykłe miejsce otoczone zielenią, graniczące z 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Jest to doskonała przestrzeń do 
odpoczynku, z dala od miejskiego zgiełku. Gwarantujemy spokój i 
bezpieczeństwo. 
Nasz ośrodek mieści się 509 m n.p.m. na przełęczy Huckiej, co zapewnia naszym 
gościom czyste powietrze, wolne od zanieczyszczeń i smogu. 
Do dyspozycji naszych gości: 
- przytulna sala restauracyjna ze stylowym kominkiem; 
- darmowy parking 
- pokój zabaw dla dzieci; 
- biblioteka; 
- bilard, ping-pong; 
- duża sala konferencyjna i mała sala szkoleniowa; 
- sauna; 
- ogrodzony zagajnik, z drewnianymi domkami, grillem i miejscem na ognisko. 
- pokoje z łazienkami. 
Program pobytu 
Sobota – 20.04.2019 r 
Turnus świąteczny zaczynamy od godz. 11:00 
Po zakwaterowaniu od godz. 11.00 zapraszamy do wspólnego malowania 
pisanek wielkanocnych oraz przygotowania koszyczków do święcenia. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w święceniu jaj w pobliskiej 
kapliczce wraz z mieszkańcami wioski.   
Czas wolny na korzystanie z uroków naszej okolicy. 



Miedzy 16.00 – 18.00 obiadokolacja z domowym ciastem     
Menu: 
• zalewajka świętokrzyska 
• polędwiczki drobiowe w sosie zbójnickim, ziemniaki z wody, bukiet surówek 
• domowe ciasto, kawa, herbata 
Niedziela Wielkanocna - 21.04.2019 
Uroczyste śniadanie Wielkanocne przy wspólnym lub rodzinnym stole, na 
którym szczególnie polecamy tradycyjny barszcz z białą kiełbaską, pieczony 
boczek prosto z pieca, jajka, specjały z chłopskiej zagrody takie jak: sery, masło, 
miód, dżem, kiełbaska swojska, kaszanka, pasztetowa, mazurki i babki 
wielkanocne ….i wiele innych smakołyków. 
Po śniadaniu, wszystkich chętnych pragnących poznać uroki i historie naszego 
regionu, zachęcamy do spaceru po Świętokrzyskim Parku Narodowym i 
zwiedzania kompleksu Klasztornego na Św. Krzyżu w odległości około 2 km od 
naszego ośrodka na szczycie legendarnej Łysej Góry. 
16.00 do 17.30 - świąteczny obiad  z domowym ciastem i lampką wina. 
Menu: 
• złocisty rosół z wiejskiej kury 
• pieczeń wieprzowa w sosie, kluski śląskie z buraczkami na ciepło 
• domowe ciasto, kawka, herbatka 
• lampka wina 
A o godz.19.00 zapraszamy naszych miłych gości na ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, degustację naszego domowego smalcu i ogórków ze spiżarni w 
naszym baśniowym zagajniku. A na dobre trawienie będzie można spróbować 
firmowej nalewki. 
Poniedziałek 22.04.2019 r – Śmigus Dyngus 
Śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego) - w godz. 8:30 do 10:30 
Menu: 
• łysogórskie kiełbaski 
• jajecznica 
• sery, wędliny, warzywa 
• słodkości 
• napoje gorące 
Dla chętnych istnieje możliwość przedłużenia pobytu. 
Rezerwacji proszę dokonywać: 
TELEFONICZNIE: 41 30 25 028; 722 010 555 
MAILOWO: jodlowydwor@wp.pl 
NR.KONTA: 75-1020-2629-0000-9002-0011-2003 
(warunkiem rezerwacji jest wpłata 50% zadatku) 


