
 

 
                      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 klimatyzowanym busem / autokarem w 2 strony, 

- 2 x nocleg we Wrocławiu w 3* hotelu Polonia (lub innym w zależności od dostępności), 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2  x obiadokolacja,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,  

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa  

Wrocław 
 

 

CENA: około 690 zł/os. 
    



 

Wycieczka 3-dniowa 

 
Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd ok 500 do Wrocławia. Pierwszym 

punktem wycieczki będzie Panorama Racławicka, a następnie 

zwiedzanie miasta, m.in.: Rynek, Ratusz z 66-metrową wieżą, Plac Solny, 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Wrocławskie krasnale, Spiżowy 

Pomnik Zwierząt Rzeźnych, pomnik nagiego szermierza, ul. Grodzka, 

widok na wyspy Wrocławia. Obiadokolacja na mieście koło 18:00. 

Przejazd do hotelu i zakwaterowanie. Wieczorem czas wolny. Nocleg. 

2. dzień  

Śniadanie. Po śniadaniu udamy się na Punkt Widokowy Sky Tower – 

podziwianie panoramy miasta z 49 piętra budynku (z wysokości około 200 

metrów). Następnie zobaczymy Iglicę, Halę Stulecia – zwiedzanie słynnej 

Pergoli, a także ogrodu japońskiego. Przejazd do restauracji na 

obiadokolację, czas wolny. Dla chętnych W godzinach wieczornych (21-

22) udział w pokazie fontanny multimedialnej (w zależności od 

repertuaru). 

 

3. dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzimy Ostrów Tumski  

– najstarszą, zabytkową część Wrocławia z Archikatedrą św. Jana 

Chrzciciela. Następnie odwiedzimy Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 

polski instytut naukowy i kulturalny we Wrocławiu. Czas wolny, obiad we 

własnym zakresie. W godzinach wieczornych powrót na miejsce zbiórki. 

 

Bilety wstępu: 

Panorama Racławicka - 30 zł/os dorosła 

Sky Tower - 15 zł/os dorosła,  

Hala Stulecia - 10 zł/os dorosła,  

Ogród Japoński - 4 zł/os 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - bezpłatnie 

 



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

zmian, prosimy o kontakt. 

 

 

 


