
 

   Kajakiem po Ponidziu  
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Hotel*** Gromada w Busku- Zdroju serdecznie zaprasza na spływy kajakowe, 

które są idealną formą relaksu dla osób lubiących aktywny wypoczynek. 

Malownicze szlaki kajakowe Ponidzia pozwalają podziwiać unikalną przyrodę. 

Spływy organizowane są na łatwym i bezpiecznym odcinku rzeki, dlatego wcześniejsze 
doświadczenie nie jest wymagane. 

 
 
 

                                         
 
 
 
 

Cena 380 zł/os 
Oferta dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) 

 

Cena zawiera : 

 2 noclegi w pokoju dwuosobowym  

 całodzienne wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę  

 bezpłatny parking 

 dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu 

 spływ kajakiem na trasie Pińczów → Chroberz (18 km, ok 4-5 godz.) 

 wynajem kajaków, transport kajaków, transport osób,  

ubezpieczenie, obsługę instruktora, ognisko na mecie spływu 



Nida  to jedna z najpiękniejszych rzek Polski, wyjątkowo 

stworzona do uprawiania kajakarstwa turystycznego.                                                   
Jej zakola i przełomy tworzą niezapomniane krajobrazy. 
Oglądane z kajaka są jeszcze piękniejsze. Podróżując rzeką, 
można poznać zupełnie inne oblicze Nidy. Spływy kajakowe stają 
się coraz większą atrakcją Ponidzia, dlatego władze Chrobrza 
przygotowały piękną marinę kajakową z miejscami do 
odpoczynku. 

Wzdłuż rzeki jest wiele miejsc biwakowych, tak więc dla wytrwałych wędrowców 
zwiedzających pobliskie grodziska, zamki, a przede wszystkim piękne tereny z bogatą 
szatą roślinną i zwierzęcą, Nida z okolicą stanowią doskonałe miejsce na wypoczynek. 

 

Ponidzie to malowniczy obszar Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.                    

W dolinie rzeki występują meandry, zbocza oraz starorzecza.         

Wśród rozlewisk Nidy spotykane są bagna i tereny podmokłe.                 

Jednym z symboli Ponidzia jest Bazylika Mniejsza w Wiślicy.             

To piękna, średniowieczna budowla, która w swych podziemiach kryje 

relikty dwóch wcześniejszych, romańskich kościółków.                         

To tutaj Kazimierz Wielki ogłosił słynne Statuty Wiślickie, określające 

zbiór praw zwyczajowych.                                                                       

W Wiślicy uwagę przykuwa również gotycki Dom Długosza, w którym 

mieszkał wybitny polski kronikarz – Jan Długosz. Obecnie mieści się w nim wikariat i 

Muzeum Regionalne. 

Płynąc wzdłuż Nidy warto również odwiedzić późnoklasycystyczny  Pałac Wielopolskich 

w Chrobrzu z 1859 roku, którego fundatorem był margrabia 
Aleksander Wielopolski.                                                      
Pałac zaprojektował Henryk Marconi, podobnie jak 
Sanatorium Marconi w Busku Zdroju. Obecnie w 
Pałacu Wielopolskich mieści się Ośrodek 
Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia.  
Pałac otacza zabytkowy park dworski w stylu 
angielskim, a w nim rośnie wiele pomnikowych 
drzew. Stoi tu również zabytkowa kaplica. 

 
Serdecznie zapraszamy do spędzenia aktywnego wypoczynku w naszym Hotelu 

wśród piękna nadnidziańskiego krajobrazu! 

 

Oferta ważna od 30 kwietnia do 30 września 2019 r. 
Hotel *** Gromada w Busku Zdroju 

ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko Zdrój Tel/Fax: (041) 378 30 01 
e-mail: buskohotel@gromada.pl, www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starorzecze
https://www.polskieszlaki.pl/dom-dlugosza-w-wislicy.htm
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/palace-i-dworki/
https://www.polskieszlaki.pl/chroberz.html
https://www.polskieszlaki.pl/sanatorium-marconi-w-busku-zdroju.htm
https://www.polskieszlaki.pl/busko-zdroj.html
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