
 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

 
 

Cena zawiera:  

 
-przejazd pociągiem: Przemyśl-Odessa-Przemyśl, ( przedziały 

sypialniane) 

-5x nocleg ze śniadaniem w hotelu, 

-wyżywienie: 5x śniadanie,  5x obiadokolacja,   

-opiekę pilota podczas całej trasy, 

-przewodnik podczas zwiedzania Odessy,  

-ubezpieczenie 

 

 

 

  
 
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Targowa 3  
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 
+48 17 742 14 65 ( wew 2)  
kom: 513 747 377 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

ODESSA 

WYPOCZYNEK NAD MORZEM CZARNYM 
 

Termin:   do ustalenia 

CENA:  1499zł/os 1699zł 

W przypadku 30 uczestników 
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Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Wycieczka 8-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień 

• Zbiórka uczestników w Przemyślu,  

• Wyjazd pociągiem z Przemyśla o godz. 18:00, nocny przejazd do Odessy ( przedziały sypialne ) 

2. dzień  

• Przyjazd do Odessy ok. godz. 11:15, zwiedzanie Odessy - Plac Soborowy, Katedra Przemienienia 

Pańskiego, hotel Pasaż, ulica Deribasowska, Teatr Opery i Baletu, katedra Wniebowzięcia WNP, 

spacer Bulwarem Primorskim w stronę portu, "dom o jednej ścianie", pomnik księcia Richelieu, 

Schody Potiomkinowskie, zwiedzanie odeskich katakumb, 

• Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg  

3. dzień  

• Śniadanie,  

• Czas na plażowanie i wypoczynek nad Morzem Czarnym.  

• Dla chętnych proponujemy wycieczkę fakultatywną do Białogrodu nad Dniestrem - zwiedzanie 

twierdzy Akermańskiej, stanowiącej punkt widokowy z przepiękną panoramą na liman Dniestru, 

przejazd do centrum kultury wina Shabo - zwiedzanie z degustacją 6 rodzajów wina, powrót do 

Odessy,  

• Obiadokolacja, nocleg 

4. dzień  

• Śniadanie,  

• Śniadanie, czas wolny na zakupy, plażowanie i samodzielną eksplorację Odessy,  

• Obiadokolacja, nocleg 

 

5. dzień 

• Śniadanie, czas wolny na zakupy, plażowanie i samodzielną eksplorację Odessy,  

• Obiadokolacja, nocleg 

6. dzień  

• Śniadanie, czas wolny na zakupy, plażowanie i samodzielną eksplorację Odessy,  

• Obiadokolacja,  

• Nocleg  

7. dzień 

• Śniadanie wykwaterowanie,  czas wolny, transfer na dworzec, wyjazd pociągiem z Odessy w drogę 

powrotną o godz. 18:26, nocny przejazd pociągiem w kierunku Polski (przedziały sypialne 4-

osobowe)  

8. dzień 

• przyjazd do Przemyśla o godz. 9:45  

* Uwaga:  

• OBOWIĄZKOWY PASZPORT, 

 

• Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie  

z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych)  

• Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot 

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt. 

• Cena nie zawiera: wydatków osobistych, bilety wstępu, wycieczki fakultatywnej,  


