
 
 

              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 autokarem (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- 3 x nocleg w hotelach – standard 3*/4*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 

- wyżywienie: 3 x śniadanie i 2 x obiad, 2 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: 

Tarnopol, Kamieniec Podolski, Lwów 
 

CENA: 799 zł/os.  
 (w przypadku 15 uczestników) 

 



 

Wycieczka 4-dniowa  
 

Przykładowy program wycieczki: 

1. Dzień  

Zbiórka uczestników o godzinie 6:00 i wyjazd z stronę granicy (miejsce 

spotkania do ustalenia). Przejazd do Tarnopola około 13 (w zależności od 

czasu spędzonego na przejściu granicznym), zakwaterowanie w hotelu, obiad. 

Po obiedzie przejazd do Zbaraża rozsławionego bohaterską obroną przed 

armią Chmielnickiego (znanego z powieści Ogniem i Mieczem). Zwiedzanie 

Twierdzy. Powrót do Tarnopola, spacer po starówce (barokowy kościół 

Dominikanów, zamek Tarnowskich nad Seretem). Czas wolny na kolację  

i inne przyjemności (we własnym zakresie). Powrót do hotelu zgodnie  

z Państwa dyspozycją. Nocleg.   

2. Dzień 

Śniadanie około godziny 8:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu. 

Przejazd do Kamieńca Podolskiego pięknego ukraińskiego miasta  

w obwodzie chmielnickim. Jest stolicą Podola, zamieszkiwaną przez około 

100 tys. mieszkańców. Znane przede wszystkim ze słynnej twierdzy, która 

znalazła miejsce w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zwiedzanie Twierdzy, 

Spacer uliczkami Starego Miasta zwiedzanie Katedry i  Studni Ormiańskej. 

Obiadokolacja i przejazd do hotelu. Czas wolny, nocleg.  (Możliwość 

zorganizowania w hotelu wieczorku integracyjnego, np. grilla). 

3. Dzień  

Śniadanie o godzinie 8:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 

do Lwowa i zwiedzanie najważniejszych zabytków miast, m.in.: Rynek, 

Ratusz, Kopalnia Kawy, Kaplica Boimów, Pomnik Adama Mickiewicza. 

Obiadokolacja w restauracji w centrum, przejazd do hotelu,  nocleg. 

4. Dzień  

Śniadanie o godzinie 8:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Dalszy ciąg 

zwiedzania miasta: Cmentarz Łyczakowski (jedna z najstarszych nekropolii 

istniejących do dziś w Europie) i Cmentarz Orląt Lwowskich. Obiad  

o godzinie 14, a następnie wyjazd w powrotną stronę. Powrót na miejsce 

zbiórki w godzinach wieczornych. 

 



 

Uwagi:  

 

1) OBOWIĄZKOWY PASZPORT, 

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

turystycznego (np. pogodowych), 

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

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

prosimy o kontakt.                                       

 


