
 
 

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 dwie strony (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

-5 x nocleg w Hotelu Mazury *** w Giżycku, 

-1 x nocleg w Hotelu w Augustowie, 

-wyżywienie: 6 x śniadania i 6 x obiadokolacje, 

-opieka pilota podczas trasy,  

-zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,  

-opłaty drogowe i parkingowe,  

-ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera: 

-biletów wstępu, 

-wydatków osobistych. 

 

 

 

Wycieczka objazdowa:  

Mazury 

 

TERMIN: 26.06-2.07 lub 3.07-9.07.2017 r. 

CENA:  1199zł/os 
w przypadku 35 uczestników 

w przypadku 45 uczestników: 1099zł/os 



 

 

Wycieczka 7-dniowa  

 

Przykładowy program wycieczki: 

1. dzień 

Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach nocnych. Przyjazd do 

Giżycka - serca Krainy Jezior Mazurskich. Zakwaterowanie w hotelu, 

krótki odpoczynek. Zwiedzanie Giżycka - spacer mostem obrotowym na 

Kanale Łuczańskim z XIX wieku, unikalnym tego typu czynnym 

mostem w Europie, zamek krzyżacki z XIV wieku oraz zabytkowa 

twierdza Boyen z XIX w., Wieża Ciśnień – punkt widokowy, z którego 

znakomicie widać całą panoramę miasta i pobliskich jezior.  

Obiadokolacja, czas wolny, nocleg. 

2. dzień 

Po śniadaniu przejazd do Mikołajek – żeglarskiej stolicy Polski, gdzie 

łączy się jezioro Tałty z Jeziorem  Mikołajskim. Warto zwiedzić m.in. 

plac kościelny z kościołem ewangelickim, ratusz, Plac Wolności, 

kamieniczki wokół rynku. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja.  

3. dzień  

Śniadanie w hotelu a następnie wycieczka do Olsztyna - spacer po 

Starym Mieście, zwiedzanie m.in. Zamku Kapituły Warmińskiej, gdzie 

sławnym administratorem był w XVI w. Mikołaj Kopernik. Następnie 

przejazd do Olsztynka i zwiedzanie Parku Etnograficznego, jednego  

z najstarszych skansenów w Europie, które gromadzi między innymi 

zbiory architektury z terenu Prus Wschodnich. Opcjonalnie przejazd na 

pole bitwy pod Grunwaldem, spacer pod Pomnik Zwycięstwa 

Grunwaldzkiego. Powrót do Giżycka na obiadokolację i nocleg. 

4. dzień 
 

Śniadanie, a następnie przejazd do Gierłoży i zwiedzanie głównej 

kwatery Hitlera, nazywanej „Wilczym Szańcem”. Spacer po 

poszczególnych obiektach tego kompleksu m.in.: barak narad, schron  

i mieszkanie Martina Bormanna, bunkier Hitlera, mieszkanie i schron 

Hermanna Goringa. Powrót do hotelu. Rejs statkiem po jeziorze. 

Obiadokolacja, czas wolny – możliwość zorganizowania imprezy 

integracyjnej. Nocleg. 



 

5. dzień 
 

Po śniadaniu dalszy plan zwiedzania zakłada przejazd  do Świętej Lipki. 

zwiedzenie sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej. Kult słynącej 

cudami figury Matki Bożej zaczął się tu już w XV w. Możliwość 

uczestnictwa w koncercie organowym. Przejazd do Reszla. Zobaczymy 

tam średniowieczny układ urbanistyczny miasta, słynny gotycki zamek 

biskupów warmińskich oraz kościół św. Piotra i Pawła -  oba obiekty 

pochodzące z XIV w. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, czas wolny na 

wspólną integrację uczestników, nocleg. 

6. dzień 

Po śniadaniu wymeldowanie z hotelu i wyjazd z Giżycka.  

 Na ok. 1200 planowany przyjazd do Augustowa. Zakwaterowanie  

w hotelu. Spacer po Rynku Zygmunta Augusta. Następnie wspólny 

odpoczynek i plażowanie nad Jeziorem Białe. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 

7. dzień 

Śniadanie, a następnie wykwaterowanie z hotelu. Całodniowa wycieczka 

do Biebrzańskiego Parku Narodowego - największego parku 

narodowego i jednego z większych w Europie, a także do  Białegostoku. 

Tam spacer po mieście i zwiedzanie szlakiem Branickich – m.in. Pałac 

Branickich, Pałacyk Gościnny. Ciepły posiłek we własnym zakresie.  

W godzinach wieczornych powrót w stronę Leżajska. 

 

Bilety wstępu: 

Giżycko:              Twierdza Boyen: 10 zł/os, Wieża Ciśnień: 9 zł/os, 

Olsztyn:               Zamek Kapituły Warmińskiej: 10 zł/os, wyjście na wieżę: 4 zł/os,  

Olsztynek:           Park Etnograficzny: 7 zł/os., Pole Bitwy pod Grunwaldem: 7 zł/os,            

Gierłoż:               Wilczy Szaniec: 15 zł/os, 

Biebrzański PN:  5 zł/os. 

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. 

 


