
 

 
                      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 2 strony, 

- 1 nocleg w okolicach Kielc, 

- wyżywienie: 1 x śniadania, 2 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych, 

- biletów wstępu. 

 

 

 

Wycieczka objazdowa:  
Bochnia - Góry Świętokrzyskie 

 

CENA: około 349 zł/os. 
(w przypadku 35 uczestników) 

 
    



 

Wycieczka 2-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników i wyjazd z miejsca zbiórki w strone Kielc. Po 

drodze zatrzymamy się w Bochni, gdzie znajduje się Zabytkowa 

Kopalnia Soli. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina 

niezwykłe podziemne miasto. Jest tutaj możliwość Podziemnej 

Przeprawy Łodzią – to jedna z największych atrakcji bocheńskiej 

kopalni. Turyści pokonują odległość 120 m w zalanej solanką komorze. 

Przeprawa odbywa się 12-osobowymi łodziami. Po zwiedzaniu Kopalni 

przejazd do Chęcin. Najciekawszym zabytkiem w tym miejscu są ruiny 

zamku królewskiego, na którym kręcone były sceny do filmów: 

"Milczenie" i "Pan Wołodyjowski". Następnie zwiedzanie Jaskini Raj, 

jednej z najpiękniejszych w Polsce. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 2 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wędrówka po 

Świętokrzyskim Parku Narodowym: Puszcza Świętokrzyska, 

gołoborze, Łysa Góra oraz Święty Krzyż (najstarsze sanktuarium na 

ziemiach Polski) - Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Możliwość 

podziwiania panoramy Parku z punktu widokowego na Świętym 

Krzyżu. Przejazd do Bodzentyna – krótki spacer po ruinach zamku. 

Czas wolny. Ciepły posiłek, a w godzinach wieczornych powrót na 

miejsce zbiórki. 

 

 

Ceny biletów do miejsc uwzględnionych w wycieczce: 
 

Obiekt: Cena: 

Kopalnia Soli w Bochni 26 zł/os 

Przeprawa Łodzią w Kopalni Soli 12 zł/os 

Chęcin ruiny zamku  8 zł/os 



Jaskinia Raj 18 zł/os 

Świętokrzyski Park Narodowy 
bezpłatnie, 3,50 zł/os na niektóre obszary 

Parku 

Punkt widokowy na Świętym Krzyżu 5 zł/os 

Bodzentyn ruiny zamku bezpłatnie 

 

 

 

 

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. 

 


