
Oferta Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej 
pod Świętym Krzyżem na rok 2017

Góry Świętokrzyskie kuszą 

tradycją i legendami ...

Góry Świętokrzyskie kuszą 

tradycją i legendami ...

W miejscowości Huta Szklana, u podnóża Świętego Krzyża znajduje się wyjątkowe 

i urokliwe miejsce - Osada Średniowieczna, w której czas cofa się o kilka stuleci.

Po przekroczeniu bramy Osady - wehikuł czasu przenosi w odległą przeszłość, 

gdzie przybyłych turystów witają średniowieczni mieszkańcy, 

zapraszając do odbycia niezapomnianej przygody w czasie.

Na wszystkich czeka dobra zabawa!!!



DOBRA ZABAWA I EDUKACJA

W ofercie posiadamy również:

Spragnionych przygód, dobrej zabawy oraz poznania życia średniowiecznych rzemieślników zapraszamy 

do skorzystania z oferty ciekawych warsztatów interaktywnych: 

ź  Tkackie - nauka wyplatania troczków na rękach

ź Garncarskie - samodzielne lepienie z gliny i dekorowanie naczyń, przedmiotów

ź Zielarskie i średniowiecznych kulinariów - nauka rozpoznawania ziół, przygotowywania ziołowych 

naparów i podpłomyków

ź Rymarsko - szewskie i kowalskie - nauka wykonywania bransoletek, rozniecanie ognia miechem 

kowalskim

ź Czerpania papieru i lakowania (wykonywania pieczęci) - samodzielne wykonanie papieru czerpanego 

tradycyjną metodą, dekorowanie papieru pieczęcią lakową z logo Osady

ź Kaligrafii - nauka kaligrafowania stalówką ściętą oraz zapoznanie się ze średniowiecznym krojem 

pisma, dekorowanie papieru pieczęcią lakową z logo Osady

ź Nauki tańca średniowiecznego 

Grupom zorganizowanym proponujemy podział na mniejsze grupy (do 20 osób) oraz wybór dwóch lub 

trzech rodzajów warsztatów dla każdej z podgrup. Czas trwania jednego warsztatu wraz ze zwiedzaniem 

Osady to od 1 do 2 godzin, koszt 15,00 zł/ os. i 10,00 zł/ os. w przypadku tańca średniowiecznego, w cenie 

bilet wstępu do Osady, wykonane własnoręcznie prace uczestnicy zabierają do domu. W przypadku 

skorzystania z jednego rodzaju warsztatu dla grupy, kolejny warsztat lub osadowa gra terenowa lub harce 

i psoty dla tej samej grupy w cenie 10,00 zł/ os.

ź Osadową grę terenową - różne scenariusze gry do wyboru: Życie Osady, Tajemnice legend, Życie 

i kultura naszych przodków (15,00 zł/ os.)

ź Średniowieczne harce i psoty - do wyboru zabawy: strzelanie z łuku,  razem w drogę - wieloosobowe 

narty, przeciąganie liny, mydlane olbrzymy, wieloosobowa skakanka, mamy to w pamięci, mega 

krzyżówka, mega puzzle itp. (15,00 zł/ os.) 

ź Nocne zwiedzanie Osady - odkrycie zakamarków i tajemnic mieszkańców średniowiecznej wsi nocną 

porą na podstawie specjalnie przygotowanego scenariusza. Zwiedzanie zakończy ognisko 

z pieczeniem kiełbasek (35,00 zł/ os.) 

ź Gry terenowe „Kraina Legend Świętokrzyskich” - wędrówka wybraną trasą, podczas której gracze 

spotykają ożywione postaci z legend. Koszt organizacji gier terenowych waha się w przedziale 40,00 - 

100,00 zł/ os. (w zależności od ilości aktorów wcielających się w postaci z legend oraz trasy gry, wycena 

indywidualna)

ź Korzystanie z bezpłatnej ścieżki dydaktycznej Świętokrzyski Szlak Paproci biegnącej w otulinie i samym 

Parku Świętokrzyskim (na trasie od Szkoły Podstawowej w Hucie Starej, w której mieści się Schronisko 

Młodzieżowe do Osady). Długość szlaku wynosi około 4,5 km. Scenariusze zajęć wypożyczyć można 

w Schronisku Młodzieżowym w Hucie Starej, a zwrócić w kasie Osady Średniowiecznej. 

Zapraszamy na www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl

Góry Œwiêtokrzyskie kusz¹ tradycj¹ i legendami...



DODATKOWE ATRAKCJE

Pomoc przy organizacji dłuższego pobytu w Górach Świętokrzyskich:

ź Warsztaty bibułkarskie (koszt 300,00 zł/ 2 h, w tym materiały)

ź Organizacja dyskotek i zabaw oraz ognisk z udziałem postaci z Krainy Legend Świętokrzyskich 

i mieszkańców Osady prowadzących gry i zabawy animacyjne (integrujące grupę, koszt 1000,00 zł/  5 h),

ź Organizacja gwarowych opowieści (koszt 150,00 zł/  1 h)

ź Animator zabaw najmłodszych (malowanie twarzy dzieciom, koszt 300,00 zł/  3 h)

ź Warsztaty pszczelarskie w Gospodarstwie Rolnym Pasieka Rodzinna „Miody Napękowskie” 

(koszt 15 zł/ os./ 2 h)

ź Warsztaty „Od Jabłka do soku” organizowane w lokalnej tłoczni soków „Smaki Ogrodu” w Bielinach 

(koszt 12 zł/  os./ 1,5 h)

ź Oferta wyjazdowych warsztatów rzemieślniczych (garncarskie, tkackie, kaligrafii średniowiecznej, 

nauka tańca średniowiecznego). Czas trwania warsztatów ok. 2 godzin. Cena warsztatów: grupy do 20 

os. - 160,00 zł + koszty dojazdu (1,50 zł/ km); grupy powyżej 20 os. - 8 zł/ os. + koszty dojazdu (1,50 zł/ km)

ź Profesjonalne warsztaty zielarskie, wytwarzania nalewek i naparów zdrowotnych Oaza 

(wycena indywidualna)

ź Przejażdżki bryczką konną (wycena indywidualna)

Na terenie Gminy znajdują się również liczne obiekty sportowe (boiska wielofunkcyjne, siłownia 

w Lechowie, hala sportowa), które mogą zostać udostępnione na życzenie. Dysponujemy również salą 

warsztatową w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3) 

na około 80 osób oraz salą szkoleniową w budynku Karczmy na około 40 osób. 



ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKOŁYKI

Smakoszy regionalnych smakołyków i treściwej kuchni zapraszamy do Karczmy - Izba Dobrego Smaku

 w Hucie Szklanej tuż obok Osady Średniowiecznej. Zapraszamy na kulinarną podróż, gdzie króluje 

pyszna zalewajka, zarzucajka i pachną truskawkowe smakołyki…

Karczma jest czynna codziennie w godzinach: 

pon. - pt. 10.00 - 18.00, sob. - nd. 10.00 - 21.00 

(w okresie kwiecień - październik). 

Godziny pracy Karczmy poza sezonem znajdą Państwo na stronie www.osadasredniowieczna.eu

ź Oferujemy również wyżywienie dla grup zorganizowanych w Karczmie, gdzie przygotowaliśmy 

propozycję dań obiadowych, regionalnych, wegetariańskich.  Ceny posiłków wahają się od ok. 6,00 zł 

(zupy) do około 21,00 zł za drugie danie

ź Zorganizujemy także średniowieczne ognisko na terenie Osady Średniowiecznej. Zapewniamy 

palenisko, kiełbaskę z dodatkami. Koszt organizacji ogniska: od 10,00 zł/ os. (w zależności od menu) 

+  przygotowanie paleniska, koszt stały 100,00 zł

ź Przygotujemy również biesiady regionalne z tradycyjnym, świętokrzyskim jadłem. Oferujemy występy 

lokalnych zespołów ludowych, potańcówki przy skocznej muzyce świętokrzyskich kapel ludowych

Karczma należy do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 

oraz leży na Szlaku Kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Smaków.



PROMOCJE DLA CIEBIE

P R O G R A M  P R O M O C J I   K U P U J  U  N A S  B I L E T Y  I  O S Z C Z Ę D Z A J  „ Z E T Y ”

Wspólna oferta Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi, dzięki której 

korzystać można ze zniżek przy zakupie biletów wstępu do obiektów turystycznych:

ź Na ekspozycję przyrodniczą Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 

Świętym Krzyżu (Święty Krzyż 1, 26 - 004 Bieliny)

ź Do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (Huta Szklana 37, 26 - 004 Bieliny) 

ź Do Centrum Kulturowo - Archeologicznego w Nowej Słupi (ul. Świętokrzyska 59, 26 - 006 Nowa Słupia)

Kupując bilet fiskalny otrzymujemy bilet rabatowy uprawniający do skorzystania z upustu w wysokości 

1 zł do jednej z dwóch pozostałych atrakcji uczestniczących w programie promocji. Aby otrzymać zniżkę 

wystarczy przy zakupie biletu wstępu przekazać kasjerowi odpowiedni bilet wraz z kuponem rabatowym 

otrzymanym w innej atrakcji. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami. Z promocji mogą również 

skorzystać grupy zorganizowane. Promocja trwa od dnia 01.05.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. w godzinach 

pracy atrakcji.

Kalendarz wydarzeń 2017:

PARKING

Majówka w Osadzie połączona z Piknikiem Średniowiecznym i Targami Świętokrzyskich Smaków Tradycji - 

30.04 - 3.05, Osada Średniowieczna 

XX Dzień Świętokrzyskiej Truskawki - 4.06, Stadion sportowy w Bielinach

VII Świętokrzyskie Święto Zalewajki - 23.07, Osada Średniowieczna 

Moje wielkie, polskie wesele! - 30.07, Osada Średniowieczna 

Dożynki Gminy Bieliny - 20.08, Stadion sportowy w Bielinach

ź W pobliżu Osady (50 m) znajduje się plac zabaw, budki z pamiątkami, mała gastronomia oraz 

toalety 

ź Dla zmotoryzowanych przygotowaliśmy wygodny  parking z którego można dostać się do Osady 

bezpieczną trasą prowadzącą przez pasaż handlowy. Tu rozpoczyna się również piesza trasa 

wędrówki na Święty Krzyż

ź Ceny biletów parkingowych są dostępne na www.osadasredniowieczna.eu

NOCLEGI

ź W Szkole Podstawowej w Hucie Starej - oddalonej o około 3 km od Osady Średniowiecznej znajduje się 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z zapleczem sanitarno - gastronomicznym oraz rekreacyjnym. 

Obiekt dysponuje 50 miejscami (10 pok. -  4 os., 1 pok. - 6 os., 2 pok. - 2 os.), pomieszczeniem 

socjalnym, aneksem kuchennym, zespołami sanitarnymi dla dziewcząt i dla chłopców, 

pomieszczeniem suszarni odzieży. Dla większych grup proponujemy współpracę ze znajdującym się 

obok gospodarstwami agroturystycznymi. Przy schronisku znajduje się pole namiotowe z 13 

stanowiskami oraz boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki). 

Ceny noclegów wahają się w przedziale 13,00 zł - 31,00 zł/ os. Zapraszamy na stronę:  

www.sphutastara.szkolnastrona.pl

ź W sąsiedztwie Osady znajduje się Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy ”Jodłowy Dwór”, oferujący 

około 140 miejsc noclegowych

ź Dysponujemy również 2 pokojami - 2 os. na poddaszu Karczmy Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej



Zamówienia i rezerwacje:

Zainteresowanych uzyskaniem indywidualnej wyceny, rezerwacją lub szczegółowymi informacjami 

prosimy o kontakt:

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

ul. Partyzantów 3, 26 - 004 Bieliny

tel. 41/ 26 08 151, 41/ 26 08 156, 41/ 26 08 157,

Osada Średniowieczna/ Karczma - tel. 41/ 26 08 156

e-mail: zamowienie@bieliny.pl, rezerwacjecentrum@gmail.com

Więcej informacji na: 

www.osadasredniowieczna.eu                                                                              

www.bieliny.pl              

www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl

Parking w Hucie Szklanej

Huta Szklana 36, 26 - 004 Bieliny

Karczma - Izba Dobrego Smaku

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

Huta Szklana 37, 26 - 004 Bieliny

Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto.

Wystawiamy faktury VAT.

Do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej zapraszamy w sezonie

 (przy dobrych warunkach pogodowych już od II połowy kwietnia do końca października) 

codziennie w godzinach 9.00 - 18.00 lub poza sezonem

 po wcześniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej.

Ceny biletów wstępu w sezonie 2017: 

Bilet ulgowy* - 8,00 zł/ os.

Bilet normalny - 10,00 zł/ os.

Bilety grupowe ulgowe* (powyżej 10 os.) - 6,00 zł/ os.

Bilety grupowe normalne (powyżej 10 os.) - 8,00 zł/ os. 

Bilety rodzinne 2+2 - cena: 30,00 zł

Bilety rodzinne 2+3 - cena: 35,00 zł

Dzieci do lat 3 wstęp gratis!

Opiekunowie grup zorganizowanych (pow. 10 osób) - wstęp gratis! 

Wynajęcie przewodnika (czarownicy, rzemieślnika) na wyłączność grupy - 50,00 zł 

* /Ulga dotyczy: uczniów, studentów, rencistów, emerytów/

Kup bilet do Osady na parkingu! Oszczędzaj - nie płacisz za parking!

   2 osoby - 20,00 zł                3 osoby - 28,00 zł

 4 osoby - 30,00 zł                5 osób - 35,00 zł


