
 
                      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 w 2 strony (DVD, klimatyzacja, toaleta), 

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

- wyżywienie: 2 x śniadania, 1 x obiadokolacja, 2 x obiad, 

- kolację połączoną z grillem w formie biesiady – integracja uczestników, 

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa: 

Wisła – Szczyrk – Żywiec - Wadowice 
 

 

 

CENA: 689 zł/os.  

 
    



Wycieczka 3-dniowa                      

 
Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki o 6:30 i wyjazd ok 700 w stronę Żywca.  

Przyjazd na miejsce około godziny 11. Następnie spotkanie 

z przewodnikiem i zwiedzanie, m.in.: Muzeum Miejskie, Jezioro 

Żywieckie, Domek Chiński w Żywcu, żródełko św. Wita, Muzeum 

Browarnictwa. O godzinie 1500 obiad w restauracji, a następnie czas wolny. 

Wieczorem przejazd do hotelu i zakwaterowanie. Kolacja - Integracja dla 

uczestników w formie grilla – biesiady. Nocleg. 

2. dzień  

Śniadanie o godzinie 900, a następne przejazd do Szczyrku – zwiedzanie. 

Spacer szlakami Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, po drodze 

zajrzymy do Jaskini Lodowej. Przejazd do Wisły,  zwidzanie: Muzeum 

Beskidzkie, enklawa starego budownictwa drewnianego, Kościół Znalezienia 

Krzyża Świętego, 110-letni pałacyk myśliwski Habsburgów z lat 1897-1898, 

Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowany w 1930 r. według 

projektu architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. Obiadokolacja około 

18:00, czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg. 

 

3. dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. W godzinach przedpołudniowych 

zwiedzanie Muzeum, które poświęcone zostało Adamowi Małyszowi. 

Przejazd do Wadowic, zwiedzanie miasta szlakiem Karola Wojtyły - ma ok. 

4,5 km długości i prowadzi przez 13 obiektów, m.in. Dom Rodzinny Ojca 

Świętego, Rynek – plac Jana Pawła II, Dawna Cukiernia Karola 

Hagenhubera, Kościół św. Piotra Apostoła (wybudowany jako wotum 

wdzięczności za ocalenie Papieża z zamachu). O godzinie 16 obiad, czas 

wolny na zakup pamiątek i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce 

zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 

 



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 7 dni od daty otrzymania, 

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

prosimy o kontakt. 

 


