
 
              BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 

 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

- przejazd komfortowym busem w 2 strony (DVD, klimatyzacja, toaleta), 

- 2 x nocleg: 1 x w Ostravie (Best Western Hotel Wista****) i 1 x w Brnie (eFi hotel ***)  

  lub innych o podobnym standardzie – w zależności od dostępności, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 3 x obiadokolacje (dwudaniowe), 

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa:  

Ostrawa + Brno + Morawski Kras 
 

 

CENA:  1099 zł/os. 
 

 
    



 

 

Wycieczka 3-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd w godzinach porannych w stronę 

Czech. Przyjazd do Ostrawy, zwiedzanie miasta: plac Masaryka,  Landek 

Park – Muzeum Górnictwa, Rynek z najwyższą wieżą widokową w 

Republice (Nowy Ratusz), rzeka Ostravica, hałda Ema. Obiadokolacja w 

restauracji i czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, a wieczorem wyjście 

na miasto: skupisko klubów i lokali rozrywkowych na ulicy Stodolní. 

Nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie w hotelu około godziny 900. Około 1000 przejazd na Morawski 

Kras – należy do najwspanialszego regionu krasowego w środkowej 

Europie. Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których 

cztery udostępnione są dla zwiedzających. Możliwość przejazdu kolejką 

ekologiczną do Jaskini Punkevni oraz przepłynięcia łodziami podziemną 

rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Zobaczymy też Przepaść Macocha 

- znana na całym świecie przepaść ma głębokość ponad 138 metrów i jest  

największą przepaścią tego rodzaju w środkowej Europie. W godzinach 

popołudniowych przejazd do Brna, obiadokolacja  

i zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem czas wolny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 3 

 Śniadanie około godziny 900 i wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie 

miasta: Stare Miasto z 2 rynkami - Zelný Trh i Náměstí Svobody, 

fontanna Parnas, zamek Špilberk z XIII w. przebudowany na barokową 

twierdzę, w podziemiach której znajdowało się więzienie (zamek jest 

najstarszym a zarazem najatrakcyjniejszym obiektem zabytkowym w 

mieście), gotycka katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz klasztor 

Kapucynów, willa Tugendhatów - zapisana na prestiżowej liście 

UNESCO (z zewnątrz). Obiadokolacja i czas wolny. W godzinach 

popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientacyjne ceny biletów do miejsc uwzględnionych w wycieczce (dla chętnych): 

 

Obiekt: Cena: 

Landek Park 

30 Kč/os (ok. 5 zł) Pociąg kopalniany 

90 Kč/os (ok. 15 zł) Krótka trasa 1h 

150 Kč/os (ok. 24 zł) Długa trasa 2h 

Zamek Špilberk 
70 Kč/os bilet grupowy (ok. 12 zł)  

90 Kč/os bilet normalny (ok. 15 zł) 

Willa Tugendhatów 
300-350 Kč/os (ok. 49-56 zł) 

fotografowanie Willi za dodatkową opłatą 

Jaskinie Punkevni 110 Kč/os (ok. 18 zł) 

Dopłata do rejsu w Jaskiniach  70 Kč/os (ok. 12 zł) 

Wieża widokowa Nowy Ratusz w Ostrawie 50 Kč/os (ok. 8 zł) 

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Oferta z podaną ceną jest aktualna przez 7 dni od daty otrzymania, 

4) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt. 

 


