
 
 

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 dwie strony (wc, barek, dvd), 

- 3 x nocleg w 3* hotelu, 

- wyżywienie: 3 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL i BP. 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych.  

 

CENA WYCIECZKI 3-DNIOWEJ: 699 zł/os. 

Wiedeń - Bratysława 
 

 

CENA:  849 zł/os. 
 



 

Wycieczka 4-dniowa  

 

Przykładowy program wycieczki: 

1. DZIEŃ  

Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach wczesno-porannych   

i wyjazd w kierunku Bratysławy. Zwiedzanie Zamku Devin, który stoi 

na wielkim skalnym kopcu w dorzeczu rzek Dunaj i Morava,  Wzgórza 

Zamkowego z siedzibą prezydenta (z tarasu widokowego rozciąga się 

przepiękna panorama miasta), Katedry Św. Marcina, gdzie odbywały 

się koronacje wielu królów węgierskich z dynastii Habsburgów, Bramy 

Michalskiej, Starego Miasta, Ratusza (budynek był wykorzystywany 

jako więzienie, mennica, centrum handlu, arsenał, archiwum, czy miej-

sce spotkań. Obecnie znajduje się tu siedziba Muzeum Miasta Braty-

sławy), Fontanny Michalskiej, kościoła  Św. Elżbiety, zabytkowej  

zabudowy rynku oraz pałacu biskupów ostrzyhomskich.  

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

2. DZIEŃ  

Śniadanie, a następnie przejazd do Wiednia i zwiedzenie 

najważniejszych punktów we Wiedniu. Wjazd na Kahlenberg: objazd 

autokarem Ringu: Ratusz, Parlament, Opera, Uniwersytet, kościół 

Wotywny, pomnik Marii Teresy. Zajrzymy do Hofburga – zimowej 

rezydencji Habsburgów. Następnie zwiedzanie kościoła Kapucynów 

(krypta Cesarska), Stephanplatz z katedrą św. Szczepana, Virgilkapelle, 

Haas Haus, Stock-im-Eisen-Platz, Figarohaus. Obiadokolacja 

połączona z integracją (dodatkowo płatna około 20EUR), powrót do  

hotelu, nocleg. 



3. DZIEŃ 

Śniadanie. Następnie dalszy ciąg zwiedzania. Przejazd do cesarskiej 

letniej rezydencji Schoenbrunn. Monumentalna budowla uznawana jest 

za jeden z najpiękniejszych barokowych pałacy w całej Europie  

i wpisana została na listę UNESCO. Spacer po parku w stylu 

francuskim na Wzgórze Gloriette. W labiryncie alejek kryją się m.in.: 

imitacja ruin greckich, wzorowanych na ruinach Kartaginy oraz 

źródełko Schoner Brunnen. Zobaczymy Prater, niegdyś cesarskie 

tereny łowieckie położone tuż  nad Dunajem, lecz począwszy od XVIII 

wieku stanowi miejsce rozrywki, a jego symbolem jest diabelski młyn. 

Odwiedzimy dzielnice żydowską i grecką ze Starym Ratuszem, 

Kancelarią Dworu Czeskiego. Następnie przejazd do kościóła św. 

Karola, Pawilonu Secesji, budynków Otto Wagnera. Czas wolny. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

4. DZIEŃ 

Śniadanie, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Spacer szlakiem 

Małych Karpat (zapisały się w historii II wojny światowej, podczas 

której partyzanci w okolicznych lasach spotykali się i walczyli  

o wyzwolenie Bratysławy) lub przejazd przez Brno i zwiedzanie 

miasta. Stolica Moraw - Brno jest drugim co do wielkości miastem 

Republiki Czeskiej i bramą do urodzajnych winnic Moraw 

Południowych. Starego  ratusza miejskiego strzeże dwumetrowy smok,  

z kolei perłą architektury tego miasta jest funkcjonalistyczna willa 

Tugendhat zapisana na prestiżowej liście UNESCO. Czas wolny (na 

posiłek we własnym zakresie, zakup pamiątek). 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) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo 

jakieś sugestie zmian, prosimy o kontakt. 

 



 

 

Orientacyjne ceny biletów do niektórych miejsc uwzględnionych w wycieczce  

dla chętnych: 

 

Obiekt: Cena: 

Zamek Devin 4 EUR/os 

Wzgórze Zamkowe z siedzibą prezydenta 6 EUR/os 

Brama Michalska 5 EUR/os 

Katedra św. Szczepana  5 EUR/os 

Pałac Schoenbrunn 16 EUR/os 

Wiedeński Prater - karuzele 3-5 EUR/jedna atrakcja 

 

 


