
  
                     

                              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 x nocleg w 3* obiekcie Ski Hotel,  

- wyżywienie: 2 x śniadania, 1 x obiad, 2 x obiadokolacja,  

  w tym jedna połączona z imprezą integracyjną przy muzyce w Chacie Grillowej,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- bilety wstępu: Zamek w Czorsztynie, wejście na Trzy Korony, Czerwony Klasztor,  

  miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu (zwiedzanie ekspozycji wewnątrz) 

- rejs statkiem po Niedzicy w II dzień, 

- spływ Dunajcem w III dzień, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa: 

Szczawnica, Czorsztyn, Dębno, Nowy Sącz 
 

 

CENA: 569 zł/os. 
 

 
    



 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 15:50 przy Hali Podpromie. 

Przejazd do Hotelu w Suchej Dolinie, zakwaterowanie. Około godziny  

20:30 obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie o godzinie 800, a następnie zwiedzanie kościoła w Dębnie, 

zamku w Czorsztynie. Przejazd do Niedzicy, rejs statkiem połączony ze 

zwiedzaniem Zamku. Przejazd do Sromowców Niżnych oraz do wyboru 

wyjście na Trzy Korony lub zwiedzanie Czerwonego Klasztoru. Powrót 

do hotelu. Od godziny 19:00 uroczysta obiadokolacja połączona  

z integracją uczestników przy muzyce, w Grillowej Chacie na terenie 

hotelu (czas trwania około 5-6 godzin). 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Szczawnicy na Mszę 

Świętą. Następnie spływ Dunajcem i przejazd na obiad w godzinach 

14:00/15:00. Wyjazd w drogę powrotną. Krótki postój w Nowym Sączu  

i zwiedzanie miasteczka Galicyjskiego. Powrót na miejsce zbiórki  

w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 

 

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 7 dni od daty otrzymania, 

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

prosimy o kontakt. 


