
 

 
                      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, 

- 2 noclegi w Kazimierzu Dolnym, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW. 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych, 

- biletów wstępu. 

 

 

 

Wycieczka objazdowa:  
Baranów Sandomierski, Sandomierz, Kazimierz Dolny 

 

CENA: około 369 zł/os. 
(w przypadku 40 uczestników) 

 
    



 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników i wyjazd z miejsca zbiórki do Baranowa 

Sandomierskiego. Zwiedzanie zamku. Przejazd przez Sandomierz i tu 

również mały postój  : Gotycka Brama Opatowska, Ratusz, Zamek 

Kazimierzowski, Bazylika Katedralna, Wąwóz Św. Królowej Jadwigii. 

Po wycieczce po Sandomierzu przejazd do Kazimierza Dolnego,  

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  

 

2 i 3 dzień 

Następne dwa dni spędzimy w Kazimierzu Dolnym. Zwiedzimy m.in.: 

rynek, kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, zamek, 

wieżę zwana Basztą Esterki, synagogę, a także lessowe wąwozy, 

Korzeniowy Dół.  Udamy się na Wzgórze Albrechtówka, z którego 

roztacza się wspaniały widok na dolinę Wisły, z wiatrakiem na 

nadwiślańskiej skarpie i wieloma przykładami zabytkowego 

budownictwa drewnianego. Dodatkową atrakcją dla dzieci może być 

wizyta w parku linowym (w Kazimierzu Dolnym). Powrót trzeciego 

dnia w godzinach popołudniowych. 

 

 

 

 

Ceny biletów w uwzględnione w wycieczce miejsca: 
 

Obiekt: Cena: 

Zamek w Baranowie Sandomierskim 8 zł/os + 2 zł/os wstęp na teren parku 

Zamek w Sandomierzu 6 zł/os 

Zamek i Baszta w Kazimierzu 5 zł/os 

Park linowy 

400 zł godzina zabawy / grupy do 25 os.  

W przypadku większej liczby dzieci należy 

doliczyć dodatkowy czas. 

 

 



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. 

 


