
 
 

              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 (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- 4 x nocleg w obiektach o standardzie 2* lub 3*, 

- wyżywienie: 4 x śniadanie i 5 x obiadokolacja, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL.  

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa: 
Adrszpach, Drezno, Szwajcaria Saksońska, Praga, 

Wiedeń 

 

 

CENA: 1989 zł/os.   

 



Wycieczka 6-dniowa  
 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników o godzinie 3:00 (miejsce zbiórki do ustalenia) i wyjazd 

z stronę Adrszapskich Skał. Przyjazd na miejsce około godziny 11. 

Zwiedzanie – Adrszpach położonego w Narodowym Rezerwacie Przyrody 

"Skały Adrszpasko-Teplickie". Są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc 

w Czechach Wschodnich, w których bloki skalne na skutek działania słońca,  

wiatru i opadów popękały tworząc fantazyjne formy i wodospady. Około  

5-godzinny spacer szlakiem turystycznym, możliwy rejs łódką po jeziorku. 

Przejazd do restauracji na obiadokolację, a następnie do hotelu. 

Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie około godziny 7:00, a następnie przejazd do Drezna. Od około 

12:00 zwiedzanie miasta, m.in. okolice Starego Miasta, ratusz z figurą 

Rathausmann, dzielnica Blasewitz, w której zachowała się zabudowa willowa 

z okresu przed II WŚ, panorama Łaby z trzema zameczkami - Albrechtsberg, 

Eckberg i Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt – tętniąca życiem do 

późnych godzin nocnych, Pfunds Molkerei – „najpiękniejszy sklep 

mleczarski świata”, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. Przejazd do  

Pillnitz, jednej z dzielnic Drezna, w której znajdują się bliźniacze gmachy 

Wasserpalais i Bergpalais. Spacer po kompleksie parkowo - pałacowym. 

Obiadokolacja około godziny 18:00, przejazd do hotelu, zakwaterowanie  

i nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie o godzinie 7:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu.  

W godzinach porannych przyjazd i zwiedzanie BASTEI - rezerwat skalny  

z ponad 200 metrowymi skałami, punktami widokowymi wznoszącymi się 

ponad 100 m nad poziom rzeki Łaby. Przejazd do twierdzy KÖNIGSTEIN 

- zwiedzanie skarbca, zbrojowni, sali aprowizacji, studni. Obiadokolacja. 

Przejazd do hotelu na nocleg. 

 



 

Dzień 4 

Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd w stronę Pragi. Przewidziany 

przyjazd na miejsce ok godz. 11:00. Zwiedzanie; Hrad, zmiana wart I,II,III 

dziedziniec zamku, Katedra św. Vita, Stary Królewski Pałac, Bazylika św. 

Jerzego, Ogrody na Wałach, Ogrody Valstena, Most Karola, Stare Miasto. 

Czas wolny dla uczestników wycieczki. Ok. godz. 18:00 obiadokolacja na 

mieście w Restauracji, następnie przejazd do hotelu i nocleg. 

Dzień 5 

Śniadanie w hotelu, przejazd do Wiednia. Przyjazd na miejsce około godziny 

12. Całodniowy pobyt we Wiedniu. Zwiedzanie m.in.: Ratusz, Parlament, 

Opera, Uniwersytet, kościół Wotywny, pomnik Marii Teresy. Zajrzymy do 

Hofburga – zimowej rezydencji Habsburgów. Następnie zwiedzanie kościoła 

Kapucynów (krypta Cesarska), Stephanplatz z katedrą św. Szczepana, 

Virgilkapelle, Haas Haus, Stock-im-Eisen-Platz, Figarohaus. Obiadokolacja 

około godziny 18:00 na mieście, a następnie wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd na miejsce zbiórki  godzinach porannych następnego dnia. 

 

 

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 propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt.                                       

 


