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Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej w AŚ Krakowie  zorganizował 

w dniu 23 kwietnia 2022r   wycieczkę do Jaskini Raj oraz Zamku 

Królewskiego w Chęcinach 

 

Zwiedzanie Jaskini Raj oraz Centrum Neandertalczyka następnie przejazd do Chęcin 

gdzie zwiedziliśmy kamienicę NIEMCZÓWKA  a następnie spacerkiem do  Zamku 

Królewskiego gdzie oczekiwał przewodnik.  

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z 

najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Długość trasy turystycznej wynosi 180 metrów i 
rozpoczyna się w pawilonie, gdzie zorganizowana jest wystawa muzealna wprowadzająca turystów w 
tematykę krasu. Z pawilonu, do wnętrza jaskini prowadzi sztuczna sztolnia o długości 21 metrów. 
Pełni ona rolę śluzy zabezpieczającej mikroklimat jaskini.  Trasa zwiedzania rozpoczyna się od Komory 
Wstępnej która łączy trzy ciągi korytarzy jaskini następnie przechodzimy do Komory Złomisk 
największego miejsca w jaskini . 40 metrowym tunelem przechodzimy do Sali Kolumnowej a 
następnie mostkiem przez jeziorko do Sali Stalaktytowej gdzie występuje bardzo  duża ilość 
stalaktytów 200  sztuk na metr2 ,kolejny fragment jaskini to Sala Wysoka ze stropem -8 metrów 
ponad poziom chodnika   , po zrobieniu pętli trasy turystycznej  wracamy  do Komory Wstępnej. 

Potem udaliśmy się do Chęcin by skorzystać z oferty łączonej: zwiedzenia Zamku oraz kamienicy 
„Niemczówka” – w kamienicy znajduje się Zbrojownia, Sień oraz Sala Wielka, można tam też zrobić 
pamiątkowe zdjęcie na specjalnie przygotowanej ścianie oraz zwiedzić Muzealną Izbę Pana 
Wołodyjowskiego. Renesansową kamienicę  Niemczówka”  wybudowaną w 1570 roku w której  
znajdują się między innymi sale wystawowe, pokoje gościnne oraz otwarte 26 października 2010 roku 
Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny gdzie nabyliśmy bilety na zwiedzanie 
Królewskiego Zamku w Chęcinach do którego udaliśmy się pieszo malowniczą trasą z pięknymi 
widokami na Chęciny i okolice. Po dotarciu na miejsce po zamku oprowadzał nas przewodnik ,który 
przedstawił nam historię zamku i okolic. 

 


