
 

 

 
                     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 autokarem klimatyzowanym w 2 strony, 

-2 x nocleg we Wrocławiu, nocleg w Poznaniu i Toruniu, 2 x nocleg w Warszawie, 

-wyżywienie: 6 x śniadania, 6 x obiadokolacja,  

-opieka pilota podczas całej trasy, 

-zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

-opłaty drogowe i parkingowe,  

-ubezpieczenie NNW. 

 

 

Cena nie zawiera: 

-biletów wstępu, 

-wydatków osobistych. 

 

 

 

Wycieczka objazdowa: 

Wrocław-Poznań-Toruń-Warszawa 
 

 

 

CENA: 1299 zł/os. 
 

    



 

 

Wycieczka 7-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników w godzinach nocnych i wyjazd z do Wrocławia.  

Zwiedzanie miasta: Rynek, Plac Solny, Kościół Św. Elżbiety, pomnik 

nagiego szermierza, ul. Grodzka, widok na wyspy Wrocławia, zwiedzanie 

ogrodu barokowego, Promenada Staromiejska, Most Rędziński-jeden  

z największych w Polsce i Europie. Zakwaterowanie, obiadokolacja.  

Wieczorem udział w pokazie największej w Polsce Fontanny 

Multimedialnej. Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie w hotelu, a następnie spacer po mieście: m.in. Fontanna 

„Zdrój”, Bulwary ks. Zienkiewicza, Most Tumski, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Katedra Wrocławska. Czas wolny. Wieczorem 

obiadokolacja lub integracja dla chętnych. Nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok. 1000. Przejazd do Poznania. 

Głównymi punktami będą tutaj: renesansowy ratusz ze słynnym zegarem 

z koziołkami, Stary Browar (centrum handlu i sztuki powstałe w dawnym,  

XIX-wiecznym browarze), spacer po dawnym Zamku Cesarskim oraz po  

Parku Cytadela. W trakcie zwiedzania obowiązkowa przerwa na prze-

pyszne rogale święto Marcińskie. Obiadokolacja w centrum. Przyjazd do 

hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

 



 

 

Dzień 4 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Torunia ok 1200. 

Zwiedzanie najstarszych części miasta z licznymi zaułkami, m.in.: Stare 

Miasto, Nowe Miasto, zamek krzyżacki. Na obszarze tym znajdują się 

najcenniejsze i oryginalne zabytki z każdej epoki od średniowiecza 

poczynając. W programie również Rezerwat Kępa Bazarowa,  

skąd podziwiać można wspaniały widok nadwiślańskiej panoramy 

Torunia. Nieodłącznym elementem w tym mieście będzie również 

przerwa na słynne toruńskie pierniki  . Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja. Czas wolny. 

Dzień 5 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd do Warszawy. 

Zwiedzanie Łazienek Królewskich: Belweder,  Pomnik Chopina, Łazienki:  

Pałac Myśliwiecki w Warszawie lub Pałac na Wyspie w Warszawie  

(z zewnątrz). Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu. Czas wolny. 

Dzień 6 

Śniadanie, zwiedzanie Starego i Nowego Miasta: bazylika archikate-

dralna, Rynek Staromiejski, Plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim i 

Kolumną Zygmunta, Trakt Królewski - najbardziej reprezentacyjna część 

miasta, min.: Pałac Prezydencki, rezydencje arystokratów, Grób Niezna-

nego Żołnierza (zmiana warty). Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wie-

czorem czas do własnej dyspozycji.  

Dzień 7 

Po śniadaniu wykwaterowie z hotelu. Następnie wizyta w Pałacu Kultury  

i Nauki. Przejazd na Stadion Narodow i zwiedzanie trasą historyczną . 

Czas wolny. Ciepły posiłek we własnym zakresie. W godzinach wieczornych powrót do Leżajka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilety wstępu: 

Poznań:        Stary Zamek Cesarski: 100 zł/grupa, zwiedzanie Piwnic i Strychów: 375 zł/grupa (15os), 

Toruń:          Zamek krzyżacki: 160 zł/grupa,  

                      Przeprawa łodzią turystyczną ,,Katarzynka” na Kępę Bazarową: 8 zł/os, 

Warszawa:   Pałac Kultury i Nauki: Teras Widokowy: 15 zł/os, 

                      Stadion Narodowy: Trasa Historyczna: 20 zł/os, punkt widokowy 5 zł/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. 

 


