
  
 

 

   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 busem, 

- 2 x nocleg w hotelu 3* Krakowie lub okolicach – w zależności od dostępności hoteli 

  (pokoje 2/3 osobowe z łazienkami),  

- wyżywienie: 2 x śniadanie i 2 x obiadokolacje, 

- całodniowy pobyt w największym w Polsce Parku Rozrywki  

  W TYM KORZYSTANIE Z ATRAKCJI, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe,  

- ubezpieczenie NNW. 

      

Cena nie zawiera:  
-biletów wstępu, 

-wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa: 

ENERGYLANDIA 
 

 

CENA: 579 zł/os.  
 



 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1. dzień  

Zbiórka  uczestników około godziny 830 i przejazd do miejscowości Zator. 

Całodniowy pobyt w największym w Polsce Parku Rozrywki 

„ENERGYLANDIA”. UWAGA! Kupując JEDEN BILET WSTĘPU, 

można korzystać ze wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu. 

Obiadokolacja. W godzinach popołudniowych przejazd do Krakowa, 

zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Wieczorem możliwe wyjście na 

miasto z pilotem. 

 

2. dzień 

Śniadanie w hotelu ok. 900. Po śniadaniu spacer po Krakowie  

z licencjonowanym przewodnikiem: Sukiennice, Kościół Mariacki, płyta 

przysięgi Tadeusza Kościuszki, płyta Hołdu Pruskiego,  

ul. Floriańska, Brama Floriańska. Międzyczasie przerwa na słynne 

krakowskie obwarzanki. Czas wolny. Obiadokolacja, a następnie powrót 

do hotelu. W godzinach wieczornych wyjście na miasto. 

 

3. dzień  

 Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Krakowa: Zamek Królewski na 

Wawelu, rzeźba Smoka wawelskiego, dziedziniec zamkowy, Katedra: 

Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta. Czas wolny i wyjazd  

w drogę powrotną. Po drodze możliwość zatrzymania się we Wieliczce  

i zwiedzenia Kopalni Soli trasą turystyczną (dodatkowo płatne 55 zł)  

 

 

 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 ważna przez 7 dni od daty jej otrzymania, 

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

zmian, prosimy o kontakt. 

 

 

 

 



 

Ceny biletów do poszczególnych miejsc ujętych w programie 

wycieczki - dla chętnych: 

Kraków Ceny biletów: 

Zamek Królewski na Wawelu: 

Smocza Jama 

uwaga - zejście stromymi kręconymi schodami 

Baszta Sandomierska 

uwaga - zwiedzanie baszty wymaga przejścia po schodach 

liczących  137 stopni 

Budowle i Ogrody Wawelu 

przejście trasą ze względu na jej przebieg i charakter 

ogrodów jest utrudnione dla osób niepełnosprawnych 

(schody do wejścia i zejścia z tarasu górnego) 

 

3 zł 

 

4 zł 

uwaga - zwiedzanie baszty wymaga przejścia po 

schodach liczących  137 stopni 

18 zł bilet normalny / 10 zł bilet ulgowy 

Bilet obejmuje wstęp na Basztę 

Sandomierską 

Katedra na Wawelu  

3 w 1 - Bilet wstępu obejmujący Dzwon 

Zygmunta, Groby Królewskie i Muzeum 

Katedralne 

Wstęp bezpłatny 

11 zł bilet normalny / 6 zł bilet ulgowy 

Możliwość wynajęcia przewodnika audio 3 zł/os 

 


