
 
                      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 Zakopanem, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, Pensjonat Biały Potok 3***  

  lub inny w zależności od dostępności, 

- wyżywienie: 1 x śniadania, 3 x obiadokolację, 

  w tym jedną połączoną z integracją uczestników, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- pobyt w termach Szaflary, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- wydatków osobistych. 

 

 

Wycieczka objazdowa: 
Zakopane + Termy Bukovina 

 

 

CENA: 669 zł/os.  
 (w przypadku 50 uczestników) 

CENA: 699 zł/os.  
 (w przypadku 40 uczestników) 

 
    



 

Wycieczka 3-dniowa 

 

Przykładowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Wyjazd uczestników z miejsca zbiórki o godzinie 8:00. Przyjazd do 

Zakopanego na godzinę 13. Przejazd do hotelu i zakwaterowanie. Czas 

wolny. Około godziny 17:00 obiadokolacja połączona z integracją 

uczestników przy muzyce. Czas trwania 4 godziny. Powrót do hotelu, 

nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie, a następnie dla chętnych wyjście na spacer w góry z pilotem 

wycieczki, wędrówka po Dolinie Kościeliskiej (druga, co do wielkości 

w Tatrach). Jest tu wiele ciekawych form skalnych, a także liczne 

jaskinie. Dla pozostałych czas wolny. Obiadokolacja dla wszystkich 

uczestników około godziny 15:00, a następnie przejazd do Bukowiny 

i 4-godzinny pobyt w Termach.  

 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do centrum Zakopanego, 

czas wolny. Około godziny 13:00 obiad i wyjazd w drogę powrotną. Na 

trasie zatrzymamy się jeszcze w Chodorowej na zwiedzanie winnicy 

wraz z degustacją win (czas trwania około 2,5 godziny). Przyjazd na 

miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

 

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) Oferta z podaną ceną jest aktualna przez 7 dni od daty otrzymania, 

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

prosimy  

o kontakt. 

 


