
 
              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 klimatyzowanym autokarem w 2 strony,  
- 2 x nocleg w hotelu na obrzeżach Krakowa lub w hostelu (w zależności od dostępności),  

- wyżywienie: 2 x śniadania, 2 x obiadokolacja,  

- opiekę pilota podczas całej trasy,  

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,  

- opłaty drogowe i parkingowe,  

- ubezpieczenie NNW i KL.  

 

Cena nie zawiera:     

- biletów wstępu  
  (płatne u pilota w autokarze ok. 100 zł/os) 

- wydatków osobistych. 

 

Wycieczka objazdowa:  
  

 Auschwitz – Kraków – Wieliczka 

CENA: około 349 zł/os. 
w przypadku 48 uczestników 

CENA: około 449 zł/os. 
w przypadku 20 uczestników 

 

 



 

 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki:  

1.dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd ok 600 w stronę Krakowa. Przy-

jazd do Auschwitz, zwiedzanie największego z niemieckich nazistowskich 

obozów koncentracyjnych (czas trwania zwiedzania 3,5-4 godziny). Prze-

jazd do Krakowa, obiadokolacja na mieście około 16:00. Przejazd do ho-

telu i zakwaterowanie. Wieczorem czas wolny. Nocleg.   

2. dzień  

Śniadanie, a następnie zwiedzanie Krakowa z licencjonowanym 

przewodnikiem: Sukiennice, Kościół Mariacki, płyta przysięgi Tadeusza 

Kościuszki, płyta Hołdu Pruskiego, Zamek Królewski na Wawelu, rzeźba 

Smoka wawelskiego, dziedziniec zamkowy, Katedra: Groby Królewskie, 

Dzwon Zygmunta. Międzyczasie przerwa na słynne krakowskie 

obwarzanki.  

Obiadokolacja o godzinie 16:00, a następnie czas wolny do własnej 

dyspozycji.  

 

3. dzień 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następny punkt wycieczki to Ko-

palnia Soli we Wieliczce - zwiedzanie trasą turystyczną:  

- zwiedza się ponad 20 komór, w tym najpiękniejszą Kaplicę św. Kingi,  

- średni czas spędzony na szlaku wraz ze zwiedzaniem to ok. 3h,     

- zwiedzanie odbywa się zawsze pod opieką przewodnika,  

- należy zabrać ze sobą ciepłą odzież. Temp. pod ziemią to około 14o-16oC.  

- fotografowanie i filmowanie wymaga wykupienia zezwolenia w kasach,  

- na trasie do pokonania jest ok. 800 schodów, z czego na starcie już 380.  

Możliwość kupienia w kopalni lub na trasie obiadu (we własnym zakresie  

– miejsce posiłku do ustalenia przed wycieczką). Powrót na miejsce zbiórki  

około godziny 18:00. 

 

 

 

 



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 przez 7 dni od daty otrzymania, 

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

zmian, prosimy o kontakt. 

 

 
 

 


