


W przewodniku „Województwo kieleckie” z 1973 
roku o miejscowości Bałtów czytamy: „...malo-
wniczy przełom Kamiennej przez Przedgórze 
Iłżeckie; miejsce niedzielnych wycieczek dla 
mieszkańców Ostrowca Św. W kościele fragmenty 
wyposażenia z XVII - XVIII w. Pałac dawniej Druck-
ich-Lubeckich z XIX-XX w.”

Dziś Bałtów to nie tylko miejsce świątecznego 
wypoczynku, ale także prężny ośrodek tu-
rystyczny. A wszystko za sprawą odkrycia w tej 
miejscowości śladów dinozaurów. Zrodził się 
wtedy pomysł budowy Bałtowskiego Parku Juraj-
skiego. Otwarty w 2004 r. park ma powierzchnię 
około 3 ha i znajduje się na „Źródlanej Wyspie” 
pomiędzy starorzeczem, a obecnym nurtem rzeki 
Kamiennej. Główną atrakcją parku są naturalnej 
wielkości rekonstrukcje około 50 modeli dino-
zaurów ustawione wzdłuż ścieżki spacerowej. 
Na trasie umieszczone są tablice informacyjne 
o kolejnych okresach geologicznych i opisy 
cech charakterystycznych modeli dinozaurów. 
Całość wkomponowana jest w naturalną zieleń. 
W obrębie parku znajduje się Muzeum Jura-
jskie, w którym prezentowane są najważniejsze 
grupy skamieniałości, słynne stanowiska paleon-
tologiczne na świecie, wystawa skamieniałości 
z terenu Bałtowa i tropy dinozaurów odnalezio-

ne w Górach Świętokrzyskich. Dla najmłodszych wybudowano duży plac zabaw, w którym są nie tylko 
huśtawki i zjeżdżalnie, ale także można pobawić się w archeologów wykopując szkielet dinozaura. Dla 
dzieci organizowane są warsztaty plastyczne, w czasie których odbywa się malowanie figurek dinozau-
rów i  amonitów.   Na terenie parku czynne są punkty gastronomiczne i sprzedaży pamiątek, a na zmo-
toryzowanych czeka duży parking. Obok znajduje się zabytkowy, funkcjonujący w dalszym ciągu 100-let-
ni młyn wodny, który można zwiedzać. W pobliżu Bałtowskiego Parku Jurajskiego znajduje się Ośrodek 
Jazdy Konnej “Kraina Koni”. Na miłośników jeździectwa czeka 30 koni  oraz kuce. Istnieje też możliwość 
zorganizowania wycieczki wozem cygańskim po najbliższej okolicy miejscowości.   Dużą atrakcją Bałtowa 
jest spływ tratwami rzeką Kamienną, meandrującą pomiędzy zalesionymi wzgórzami. Ma on długość 
4 kilometrów i trwa około 1,5 godziny. Przystań końcowa spływu znajduje się w niedalekiej odległości od 
wejścia do Bałtowskiego Parku Jurajskiego. Drogą biegnącą wzdłuż Kamiennej kursują konne zaprzęgi, 
z których korzystają między innymi uczestnicy spływów, którzy pozostawili swe pojazdy na parkingu przy 
przystani początkowej. Dla miłośników indywidualnego pływania czynna jest wypożyczalnia kajaków, 
a w dni upalne można skorzystać z kąpieliska. W Bałtowie  wyznaczono szlaki turystyczne prowadzące do 
wychodni skalnych, jaskiń i punktów widokowych. Szczególnie polecane są dwie trasy turystyczne: przy-
rodnicza i historyczna. 
Najnowszą atrakcją Bał-
towa jest zwierzyniec. 
Na 40 hektarach żyją 
między innymi: jele-
nie, daniele, muflony, 
lamy i owce. Zwie-
rzyniec zwiedza się 
podróżując specjal-
nym autobusem, jeep-
em lub wozem kon-
nym.  Warto tu także zo-
baczyć kościół z wypo-
sażeniem z XVII i XVIII 
wieku i pałac Druckich -
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-Lubeckich z przełomu XIX i XX 
wieku. Przed pałacem stała ongiś 
wysoka brama, na której znajdował 
się napis: 
Boże! Ci wszyscy którzy tu bywają,
Czego nam życzą niechaj sami 
mają. 
W pobliżu Bałtowa znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody: „Modrzewie” 
i „Ulów”, w których chronione są 
cenne zbiorowiska leśne.
W zimie na pobliskim stoku funk-
cjonują  dwie trasy narciarskie 
o długości 340 i 570 metrów. Stok 
narciarski jest oświetlony i sztucz-
nie naśnieżany  Przy wyciągach 
działa serwis narciarski i punkt 
gastronomiczny. Dla stawiających 
pierwsze kroki na nartach działa 
szkółka narciarska.

Bałtowski Park Jurajski
czynny sezonowo: 
kwiecień-październik
27-423 Bałtów 8a
tel. 041 264 14 20, 041 264 12 93
www.baltowskipark.pl

Spływ tratwami
sezonowo: kwiecień-październik
rezerwacja: tel. 041 264 12 93, 
041 264 10 22
e-mail: turystyka@baltow.info

Stary Młyn
czynny codziennie
rezerwacja: tel. 041 264 11 29, 
041 264 14 20 , 041 264 14 21

Ośrodek Jazdy Konnej 
„Kraina Koni”
czynny cały rok: 
od wtorku do niedzieli 1000-1900

27-423 Bałtów 170a
kontakt z instruktorem: 
0 500 029 904

Kolejka Świętokrzyska
rezerwacja: 
041 264 14 20

„Dolina Gadów”
czynna: kwiecień-październik
poniedziałek-piątek 900-1900, 
sobota-niedziela 900-2000

rezerwacja: 27-423 Bałtów 15, 
tel. 0 514 908 336
e-mail: info@dolinagadow.pl
www. dolinagadow.pl

Stok narciarski
tel. 041 264 14 20
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1 - Przystań spływu tratwami
2 - Bałtowski Park Jurajski
3 - „Kraina Koni”
4 - Stok i wyciąg narciarski 
5 - „Zwierzyniec Bałtowski”
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