
 
              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 nocleg w Kudowej w 4* Hotelu Manufaktura Relaksu, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja (jedna podczas imprezy integracyjnej, 

  druga na statku podczas rejsu w Pradze) 

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- imprezę integracyjną z DJ oraz uroczystą kolacją, 

- rejs statkiem w Pradze z kolacją w formie bufetu, 

- niektóre z biletów wstępu o wartości prawie 200 zł, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych. 

Wycieczka objazdowa: 

Wrocław – Praga – Kudowa Zdrój 
 

 

 

CENA: około799 zł/os. 
 

 

 
    



Wycieczka 3-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd o godz. 03:00, przyjazd do 

Wrocławia ok godz. 10:00; zwiedzanie Panoramy Racławickiej. 

Spotkanie z przewodnikiem; zwiedzanie; Ostrów Tumski, Katedra 

Wrocławska, przejście Mostem Tumskim na Ostrów Piaskowy, bulwar 

Piotra Włostowica, spacer od Ossolineum ze zwiedzaniem 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Aula Leopoldinum, Oratorium 

Marianum, przejście do dawnego gotyckiego więzienia 

mieszczańskiego, malownicze kamieniczki Jaś i Małgosia oraz 

przejście do Rynku, zwiedzanie Afrykarium. W trakcie zwiedzania 

przewidziany jest czas wolny dla uczestników wycieczki. Planowany 

przyjazd do Kudowej Zdrój ok godz. 18:30, zakwaterowanie w hotelu 

***. Obiadokolacja połączona z biesiadą dla uczestników wyjazdu  

(2 ciepłe dania + kawa, herbata, napoje + zimna płyta + DJ). 

2. dzień  

Śniadanie w hotelu, następnie wyjazd do Pragi, przewidziany przyjazd 

na miejsce ok godz. 11:00. Spotkanie z przewodnikiem, 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 statku w formie bufetu 

szwedzkiego podczas 2-godzinnego rejsu. 21:00 Spektakl - Fontanna 

Křižíkova. Powrót do Hotelu do Kudowej Zdroju ok godz. 23:00. 

 

3. dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Spotkanie z przewodnikiem 

wyjście w Błędne Skały, Kaplica Czaszek, przejazd do Złotego Stoku 

(kopalnia złota – podziemna trasa turystyczna), czas wolny. Planowany 

powrót do Rzeszowa ok. godz. 02:00 w nocy w poniedziałek. 

 

 



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 przez 7 dni od daty otrzymania, 

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

zmian, prosimy o kontakt. 

 

 

Orientacyjne ceny biletów do miejsc uwzględnionych w wycieczce (dla chętnych): 
 

Obiekt: Cena: 

Panorama Racławicka 30 zł/os – wliczone w cenę 

Katedra Wrocławska  

zwiedzanie kaplicy za prezbiterium  

Bezpłatnie 

4 zł/os 

Uniwersytet Wrocławski 2 wybrane sale 10 zł/os 

Afrykarium 35 zł/os bilet grupowy normalny 

Hradczany (trasa mała) 250 CZK/os (około 40 zł) 

Ogrody na wałach 90 CZK/os (około 15 zł) 

Ogrody Wallenstaina bezpłatnie 

Rejs po Wełtawie + obiadokolacja 
Około 560 CZK/os (około 90 zł) 

– wliczone w cenę 

Fontanna Křižíkova 
220 CZK/os (około 35 zł)  

– wliczone w cenę 

Błędne Skały  7 zł/os – wliczone w cenę 

Kaplica Czaszek 5 zł/os – wliczone w cenę 

Kopalnia Złota 19 zł/os – wliczone w cenę 

 

 
Uroczysta kolacja z DJ: w cenie zupa, danie główne, deser + zimna płyta + danie ciepłe + woda/kawa/herbata- 

bez ograniczeń, sok- 0,5l na osobę. 

 

W cenie pobytu jest korzystanie z hotelowej Stefy Relaksu: 
o    basen z atrakcjami (gejzer, kaskada, masażer) w godz. 9.00 - 21.00, 

o    jacuzzi (w godz. 17.00 – 21.00), 

o    Świat Saun  (w godz. 17.00 - 21.00): sauna fińska, łaźnia parowa i sauna infrared, 

o    urządzenia stacjonarne fitness w godz. 9.00- 21.00, 

15 % rabatu na dowolne zabiegi w Hotelowej Strefie SPA 


