
 
            

             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,  

-  3 x nocleg w Hotelu w Salzburgu, 

- wyżywienie: 3 x śniadania i 4 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu, 

- wydatków własnych. 

 

 

Wycieczka objazdowa:  

Austria 

 
 

 

CENA: około1599 zł/os. 
 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


 

Salzburg – miasto Mozarta 
 

Wycieczka 4-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników w godzinach porannych i wyjazd w stronę  

Austrii (miejsce zbiórki do ustalenia). Przejazd z krótkimi postojami na 

kawę. Przyjazd do Salzburga w godzinach popołudniowych. Zakwatero-

wanie w hotelu i obiadokolacja, wieczorem czas wolny, wspólne zwiedza-

nie miasta nocą (spacer 2-3 godzinny z przewodnikiem). Nocleg. 

 

2. dzień  

Po śniadaniu zwiedzanie miasta. W programie m.in.: Twierdza 

Hohensalzburg (zamek w Salzburgu usytuowany na wzgórzu Festungsberg, 

jest jednym z największych zamków średniowiecznych w Europie), 

centrum miasta (zabytki wpisane na listę UNESCO), Chapter Square, 

główna ulica zabytkowego miasta Getreidegasse, Dom Narodzin Mozarta, 

Klasztor św. Piotra, Residenzplatz (barokowy plac), Katedra, 

HELLBRUNN – Pałac i Ogrody. Czas wolny, powrót do hotelu  

i obiadokolacja. Nocleg. 

 

 

3.dzień  

Po śniadaniu wycieczka na lodowiec Dachstein. Przejazd do 

miejscowości Schildlehen i wjazd kolejką na Dachstein. Spacer po 

lodowcu z przewodnikiem (około 3 godziny), krótka przerwa  

w schronisku, gdzie można rozgrzać się ciepłą herbatą. Alpejskie 

przestrzenie, wiszący most, wysunięty w otchłań balkonik, niekończący 

się śnieżny horyzont wprawiają w zachwyt nawet najbardziej 

wymagających. Zjazd kolejką w dół i  powrót do hotelu. Obiadokolacja, 

czas wolny do własnej dyspozycji i nocleg.  

 

 



 

4.dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Hallstatt. Miasteczko 

uważane jest za najpiękniejsze w Austrii. Nad jeziorem, u stóp góry, 

ściśnięte są malownicze, drewniane domy obrośnięte kwiatami  

i bluszczem. Zwiedzanie: ciasne uliczki miasteczka, rynek, neogotycki 

ewangelicki kościół ze smukłą wieżą, nieco wyżej znajduje się kościół 

katolicki i niewielki cmentarz z niezwykłą kaplicą, kopalnia soli 

Salzwelten Hallstatt (jedną z atrakcji kopalni w Hallstatt jest drewniana 

zjeżdżalnia, po której cała grupa musi zjechać, aby przejść na niższy 

poziom). W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną, 

przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

 

 

 

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, 

 

 

 

Orientacyjne ceny biletów wstępu/atrakcji uwzględnionych w wycieczce: 

 

Obiekt: Cena: 

Twierdza Hohensalzburg 14 EUR/os 

HELLBRUNN – Pałac i Ogrody 12,50 EUR/os 

Dom Narodzin Mozarta 9 EUR/os 

Wjazd kolejką na lodowiec + zjazd 35 EUR/os 

Kopalnia soli w Hallstatt 18 EUR/os, grupy powyżej 20 osób 16 EUR/os 

 


