
 
 

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),  

- 2 x nocleg w Międzygórzu w schronisku GIGANT, 

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja, 

- opiekę pilota podczas trasy,  

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,  

- bilet wstępu teren Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał,  

  Skalne Miasto, rejs łodzią po skalnym jeziorku, 

- opłaty drogowe i parkingowe,  

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu w Pradze i zwiedzania Twierdzy 

- wydatków osobistych. 

 

 

Wycieczka objazdowa:  
Kłodzko, Praga, Góry Stołowe 

CENA:  469zł/os. 
(w przypadku 42 uczestników) 



 

 

Wycieczka 3-dniowa  

Przykładowy program wycieczki: 

1. dzień 

Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach nocnych/porannych 

(szczegóły do ustalenia). Przejazd przez Kłodzko, zwiedzanie Twierdzy 

Kłodzkiej wraz z systemem podziemnych labiryntów i umocnień 

(dodatkowo płatne). Przyjazd do Międzygórza, zwiedzanie Rezerwatu 

Przyrody (w tym Wodospad Wilczki). Przejazd do schroniska, 

zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

2.  dzień  

Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Pragi i zwiedzanie najważniej-

szych punktów miasta, m.in.: Stare Miasto, Rynek i Ratusz, Most Karola, 

Mała Strana i ogrody Wallensteina (piękna dzielnica Pragi, obok poło-

żony jest Plac Wallensteina, który obecnie jest siedzibą Senatu. Znajduje 

się tam barokowy pałac i piękne ogrody), opcjonalnie Hradczany -

ogromny kompleks zamkowy, który znajduje się na wzgórzu nad We-

łtawą. W skład kompleksu wchodzi piękna Katedra Świętego Wita, Ba-

zylika Świętego Jerzego, Zamek Praski i jego dziedziniec, cudowne ta-

rasy widokowe, muzeum czy ogrody. Wejście do każdej atrakcji tury-

stycznej jest odpłatne. Powrót do schroniska i obiadokolacja.  

Wieczorem czas wolny. 

3. dzień 
 

Śniadanie, wykwaterowanie, a następnie przejazd na czeską stronę Gór: 

Skały Adrszpaskie – Skalne Miasto, położone są na południowym 

skraju wioski Adrszpach w Narodowym Rezerwacie Przyrody "Skały 

Adrszpasko-Teplickie". Są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w 

Czechach Wschodnich, w których bloki skalne na skutek działania 

słońca, wiatru i opadów popękały tworząc fantazyjne formy  

i wodospady. Około 5-godzinny spacer szlakiem turystycznym.  

W czasie wycieczki rejs łodzią po skalnym jeziorku.  

W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną, postój na 

posiłek we własnym zakresie. 

 
 



 

 

Orientacyjne ceny biletów wstępu: 

Kłodzko:                         Twierdza: 18 zł/os,  

PN Gór Stołowych:        bilet wstępu na teren Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał 7 zł/os – w cenie 

Skalne Miasto:               70 CZK – około 12 zł/os, rejs łodzią 50 CZK – około 9 zł/os – w cenie  

 

Przykładowe ceny w Pradze: 

I. Katedra św. Wita, Zamek Królewski, wystawa "Historia praskiego zamku", bazylika św. Grzegorza, Złota 

Uliczka, wieża Daliborka, galeria obrazów zamku praskiego. 

- bilet normalny: 350 CZK (około 56 zł) 

- bilet ulgowy: 175 CZK (około 28 zł) 

II. Katedra św. Pawła, Wita, Zamek Królewski, bazylika św. Grzegorza, Złota Uliczka, wieża Daliborka. 

- bilet normalny: 250 CZK (około 40 zł) 

- bilet ulgowy: 125 CZK (około 20 zł)  

 

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. 

 

 


