
  
                     

                              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* Hotelu Impresja (lub innym o podobnym standardzie),  

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

- ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek, 

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

 

 

 

Wycieczka objazdowa: 

Trójmiasto + Malbork 
 

CENA: 789 zł/os.  
(w przypadku 45 uczestników) 

 
    



Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 2:00 na parkingu przy Sądzie  

w Brzesku i wyjazd w stronę Gdynii. Planowany przyjazd na miejsce około 

godziny 12:00. Zwiedzanie miasta: Muzeum Miasta Gdyni, Plac Kaszubski, 

Fontanna, Skwer Kościuszki i Molo Południowe, gdyńska Marina, pomnik 

Josepha Conrada, pomnik "Marzyciela", najstarszy na świecie zachowany 

niszczyciel ORP "Błyskawica". Obiadokolacja na mieście około godziny 

18:00. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, wieczorem czas wolny i nocleg. 

2. dzień  

Śniadanie o godzinie 800, a następnie przejazd do Sopotu i zwiedzanie 

miasta, m.in.: Ul. Bohaterów Monte Cassino, Krzywy Domek, Molo  

w Sopocie, które z drewnianych jest najdłuższe w Europie (511,5 m). Obiad 

około godziny 14:00, czas wolny. Wieczorem ognisko dla uczestników 

połączone ze wspólną integracją. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

3. dzień 

Śniadanie o godzinie 8:00, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Gdańska: 

spacer uliczkami Głównego Miasta od Bramy Złotej przez ulicę Długą, Długi 

Targ do Bramy Zielonej, przejście Długim Pobrzeżem do Żurawia, uliczka 

Mariacka (możliwość zakupu bursztynu i pamiątek w licznych sklepikach) 

Bazylika Mariacka – największa cegielniana bazylika w Północnej Europie 

(możliwość wejścia na wieżę). Postój na Westerplatte - Pomnik Obrońców 

Wybrzeża. Obiad około 15:00, a następnie przejazd do Malborka i zwiedzanie 

Muzeum Zamkowego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki 

w godzinach porannych następnego dnia. 

 

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. 

 


