
 
                      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 (klimatyzacja, DVD, toaleta), 

- 2 x nocleg w hotelu na Słowacji, 

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

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL, 

- bilety wstępu: wejście do Jaskini Bielskiej, przejazd kolejką na Hrebienok (całość około 80zł).  

 

 

 

Cena nie zawiera: 

- wydatków osobistych. 

- pobytu w Aquaparku City Poprad  

  (koszt około 70-80 zł) 

                                                                                           Cena bez biletów wstępu: 689 zł/os. 

 

 

CENA: 769 zł/os. 
 

Słowacja 
 



 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1. dzień  

Zbiórka uczestników i wyjazd w kierunku Słowacji. Przyjazd na terytorium 

Słowacji. Zwiedzanie: Jaskinia Bielska, położona na północnym stoku 

Kobylego Wierchu nad Tatrzańską Kotliną (jedyna i największa udostęp-

niona do zwiedzania jaskinia w Tatrach Wysokich). Zwiedzenie trwa około 

75 minut, do pokonania jest trasa 1 km, temperatura w jaskini ok. 5 stopni. 

(Uwaga! Foto/video w jaskini dodatkowo płatne 10 euro.) Następnie prze-

jazd do Starego Smokowca i przejazd kolejką linowo-terenową w górę na 

Hrebienok. Dalszym punktem programu są Wodospady Zimnej Wody 

znajdujące się w przepięknej  okolicy. Obiadokolacja, przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 

 

2. dzień  

Śniadanie, a następnie przejazd do jednego  z najbardziej malowniczych 

miejsc w Tatrach Wysokich - Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso). 

Podczas spaceru wokół, podziwiać będziemy urzekającą panoramę 

Kotliny Liptowskiej i Popradzkiej oraz Tatr. Spacer po górach, wędrówka 

szlakiem nad jezioro Popradzie Pleso, w pobliżu którego jest 

Symboliczny Cmentarz Ludzi Gór. W godzinach wieczornych 

obiadokolacja i powrót do hotelu.. Nocleg. 

 

3. dzień  

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu około godziny 10. Następnie 

3-godzinny pobyt w Aquaparku AquaCity Poprad lub czas wolny do 

własnej dyspozycji (spacer po okolicy, czas na zakup pamiątek). Obiad, 

około 1600 wyjazd w drogę powrotną. 

 

Uwagi:  
 

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

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot/przewodnik, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt. 


