
 
 

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 (wc, barek, dvd), 

- 1 x nocleg w 3* hotelu Fortuna West (lub innym o podobnym standardzie w zależności od dostępności), 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja, 

- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL i BP. 

 

Cena nie zawiera 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych.  

 

 

Wycieczka objazdowa:  

PRAGA 
 

CENA:  499 zł/os. 
( w przypadku 36 uczestników) 

CENA:  459 zł/os. 
( w przypadku 48 uczestników) 

 



Wycieczka 2-dniowa  

Przykładowy program wycieczki:  

DZIEŃ 1 

Wyjazd w godzinach nocnych. Przyjazd do Pragi, śniadanie,  

a następnie zwiedzania miasta: Stare Miasto, Rynek i Ratusz, Praski 

zegar astronomiczny, gotycki Kościół Maryi Panny przed Tynem, 

Most, Karola, Mała Strana i ogrody Wallensteina - piękna dzielnica 

Pragi, obok położony jest Plac Wallensteina, który obecnie jest siedzibą 

Senatu. Znajduje się tam barokowy pałac i piękne ogrody. Wieża Petrin 

(replika wieży Eiffla – tylko 2 lata młodsza od paryskiej), Plac Wacława. 

Czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ 2 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Pragi z pilotem 

wycieczki - Tańczący Dom (zbudowany w 1996 roku), Złota uliczka, 

Ściana Johna Lennona, Hradczany - ogromny kompleks zamkowy, 

który znajduje się na wzgórzu nad Wełtawą. W skład kompleksu 

wchodzi piękna Katedra Świętego Wita, Bazylika Świętego Jerzego, 

Zamek Praski i jego dziedziniec, cudowne tarasy widokowe, muzeum 

czy ogrody (wejścia do każdego z obiektów są płatne) Czas wolny do 

własnej dyspozycji, obiad, w godzinach popołudniowych wyjazd  

w stronę powrotną. 

 

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 do niektórych miejsc uwzględnionych w wycieczce  

dla chętnych: 

Wieża Petrin: dorośli: 100 CZK (schodami), 150 CZK (windą) studenci: 55 CZK = około 9 zł 

Hradczany: bilet normalny: 250 CZK = około 40 zł 

                     bilet ulgowy: 125 CZK = około 20 zł 

 


