
 

 
                      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 4**** Hotelu Kinga Hotel Welness w Czorsztynie, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 3 x obiadokolacje  

  w tym 1 uroczysta obiadokolacja połączoną z imprezą integracyjną przy muzyce,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- usługi przewodnickie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera:  

- spływu Dunajcem (ok.50 zł/os) 

- biletu wstępu do Muzeum Pszczelarstwa, 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa: 

Krynica – Piwniczna – Szczawnica – Stary 

Sącz – Nowy Sącz 
 

CENA: 649 zł/os.  
(w przypadku 50 uczestników) 

CENA: 689 zł/os.  
(w przypadku 40 uczestników) 

 
    



Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd ok 8-9 w stronę Beskidu. Przyjazd 

do hotelu na godzinę 13. Zakwaterowanie, czas wolny. Wieczorem około 

godziny 17 uroczysta obiadokolacja połączona z integracją uczestników przy 

muzyce. Nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie o godzinie 900, a następnie przejazd do  Sromowców Wyżynnych.  

Spływ Dunajcem do Szczawnicy. W przypadku złej pogody zwiedzanie 

zamku w Niedzicy. Około godziny 13 obiad w restauracji na mieście, czas 

wolny (około 3 godziny) następnie przejazd do hotelu. O godzinie 19:00 

grill/ognisko dla uczestników wycieczki. Nocleg.  

 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Starego Sącza i czas 

wolny do własnej dyspozycji (około 3-4 godziny). Następnie przejazd do 

Bartnika Sądeckiego. Obiad w Bartnej chacie, zwiedzanie Muzeum 

Pszczelarstwa, możliwość zakupu różnego rodzaju miodów i produktów 

pszczelich. Po zwiedzaniu i zakupach wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd 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) Oferta z podaną ceną jest aktualna 7 dni od daty otrzymania, 

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

kontakt. 

 

 


