
 
                       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 Warszawie w 3* hotelu Sangate lub innym o podobnym standardzie, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,. 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW. 

 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych, 

- biletów wstępu. 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Warszawy 
 

CENA: około 639 zł/os. 
(w przypadku 20 uczestników) 

CENA: około 569 zł/os. 
(w przypadku 30 uczestników) 

 
    



 

Wycieczka 3-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników i wyjazd z miejsca zbiórki do Warszawy. Pierwszy 

punkt wycieczki to Pałac w Wilanowie - zwiedzanie jednego  

z nielicznych zabytków, który w niemal niezmienionej postaci przetrwał 

czasy zaborów i obu wojen światowych). Następnie zwiedzimy 

Muzeum Powstania Warszawskiego, a ostatnim punktem wycieczki  

w tym dniu będzie zwiedzanie Łazienek Królewskich: m.in. Pałac na 

Wyspie, Pałac Myśliwiecki (z zewnątrz), Belweder, Pomnik Chopina, 

Stara Pomarańczarnia. Obiedokolacja, przyjazd do hotelu i nocleg. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu zwiedzanie Starego i Nowego Miasta. W programie m.in.: 

bazylika archikatedralna, Rynek Staromiejski, Plac Zamkowy  

z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta, Warszawska Syrenka,  

a także najbardziej reprezentacyjna część miasta, min.: Pałac 

Prezydencki, rezydencje arystokratów, Grób Nieznanego Żołnierza 

(zmiana warty). Obiadokolacja. Czas wolny. W godzinach wieczornych 

powrót do hotelu, nocleg.  

 

Dzień 3 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu: 

Wariant A: Czas wolny do godziny 15-stej i wyjazd w drogę powrotną. 

Wariant B: wizyta w Pałacu Kultury i Nauki. Podziwianie panoramy 

miasta z tarasu widokowego (XXX piętro budynku). Następnie przejazd  

na Stadion Narodowy. Zwiedzanie stadionu trasą ekskluzywną. Czas 

na ciepły posiłek (we własnym zakresie). W godzinach wieczornych. 

powrót na miejsce zbiórki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orientacyjne ceny biletów w poszczególne miejsca: 
 

Obiekt: Cena: 

Muzeum w Pałacu w Wilanowie Wystawa stała 20 zł/os, Ogrody 5 zł/os 

Muzeum Powstania Warszawskiego 12 zł/os (rezerwacja on-line) lub 20 zł/os 

Zamek Królewski 25 zł/os + 5zł/os zestaw słuchawkowy 

Pałac Kultury i Nauki – Taras Widokowy 15 zł/os 

Stadion Narodowy 
15 zł/os trasa ekskluzywna (bilet upoważnia też 

do samodzielnego wejścia na punkt widokowy) 

 

 

 

 

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego, 

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. 

 


