
 
 

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 autokarem w dwie strony (wc, barek, dvd), 

- 2 x nocleg w 3* hotelu w Bratysławie, 

- wyżywienie: 2 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL i BP. 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych.  

 
 

Wiedeń – Bratysława - Brno 
 

 

CENA:  699 zł/os. 
 



 

Wycieczka 3-dniowa  

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników wycieczki o godzinie 330 i wyjazd w kierunku 

Bratysławy. Przyjazd na miejsce około godziny 1030. Zwiedzanie 

Zamku Devin, Wzgórza Zamkowego z siedzibą prezydenta (z tarasu 

widokowego rozciąga się przepiękna panorama miasta), Katedry Św. 

Marcina, gdzie odbywały się koronacje wielu królów węgierskich z dy-

nastii Habsburgów, Bramy Michalskiej, Starego Miasta, Ratusza i za-

bytkowej zabudowy Rynku, Fontanny Michalskiej, kościoła  Św. Elż-

biety (czas zwiedzania około 5 godzin). Obiadokolacja około 1630, czas 

wolny. O godzinie 2000 przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

 

DZIEŃ 2 

 Śniadanie około godziny 800, a następnie przejazd do Wiednia. Około 

1000 przyjazd na miejsce i zwiedzenie najważniejszych punktów mia-

sta. Wjazd na Kahlenberg: objazd autokarem Ringu: Ratusz, Parla-

ment, Opera, Uniwersytet, kościół Wotywny, pomnik Marii Teresy. 

Zajrzymy do Hofburga – zimowej rezydencji Habsburgów. Następnie 

zwiedzanie kościoła Kapucynów (krypta Cesarska), Stephanplatz z ka-

tedrą św. Szczepana, Virgilkapelle, Haas Haus, Stock-im-Eisen-Platz, 

Figarohaus. O godzinie 1630 obiadokolacja, czas wolny  

na zakup pamiątek. W godzinach wieczornych powrót do hotelu do 

Bratysławy, nocleg. 

 



DZIEŃ 3 

 Śniadanie o godzinie 800, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę 

powrotną – przejazd przez Brno i zwiedzanie miasta. Stolica Mo-

raw - Brno jest drugim co do wielkości miastem Republiki Czeskiej. 

Zobaczymy Rynek – Plac Wolności (Náměstí Svobody) Stary  Ra-

tusz miejski, Rynek ,,Zelný trh”, spacer po ścieżkach wokół twierdzy 

Špilberk oraz perłę architektury tego miasta - willę Tugendhat (zapi-

sana na liście UNESCO). Obiadokolacja o godzinie 1600, a następnie 

wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

nocnych. 

  

 

 

 

 

 

 

Orientacyjne ceny biletów do niektórych miejsc uwzględnionych w wycieczce  

dla chętnych: 

 

Obiekt: Cena: 

Zamek Devin 4 EUR/os 

Wzgórze Zamkowe z siedzibą prezydenta 6 EUR/os 

Brama Michalska 5 EUR/os 

Katedra św. Szczepana 5 EUR/os 

Pałac Schoenbrunn 16 EUR/os 

 

 

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. 

 


