
 

 

Dzień 1. 11.08.2019 nd 

Wyjazd z Nowego Sącza lub (Kraków, Brzesko, Tarnów, Limanowa, Szczawnica, 

Krynica-Zdrój) w godzinach południowych przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, następnie 

przejazd nocny do Czarnogóry.  

 

Dzień 2. 12.08.2019 pn 

 W godzinach południowych przyjazd do miejscowości Canj, Czarnogóra 

zakwaterowanie, obiadokolacja. Zapoznanie się z okolicą, nocleg. 

 

Dzień 3-8. 13-18.08.2019 wt-nd 

Program pobytu - plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje 

i zawody sportowe, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, dyskoteki i imprezy 

tematyczne. Wyżywienie: Śniadanie, obiadokolacja. 

W cenie  wycieczki fakultatywne: 

 Kopakabana - Plażowanie na najlepszej czarnogórskiej plaży; 

 Kotor + Budva – przejazd do Kotoru, niezwykle urokliwego miasta o 

śródziemnomorskim charakterze, wpisanego na listę UNESCO. Spacer labiryntem 

uliczek starego miasta z licznymi placami i świątyniami oraz wspaniale zachowanym 

systemem murów obronnych. W godzinach popołudniowych przejazd do miejscowości 

Budva zwiedzanie najbardziej znanego miasta z piękną Starówką. 

 

Dzień 9. 19.08.2019 pn 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski przez Serbię, Węgry, 

Słowacje. Po drodze przerwa na obiadokolację w restauracji (dodatkowo płatne). 

 

Dzień 10. 20.08.2019 wt 

Planowany przyjazd do Nowego Sącza w godzinach  popołudniowych, przejazd do miejsc 

antenkowych. 

https://www.facebook.com/copacabanaulcinj/?hc_ref=ARTnCbMbd3eDWg8LUBeRfA4X7fY3fOzCaPdcmTjuruVkX8vx-8dlkSbFbhUWHv1DDD0


 

CENA:  490 zł + 250 e 
 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem: Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

- 7 noclegów + wyżywienie HB (śniadanie, obiadokolacja); 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (NNW, KL); 

- wycieczki fakultatywne: Kopakabana oraz Kotor + Budva; 

- opłaty drogowe i parkingi; 

- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

 

 

Cena nie zawiera: 

- dodatkowy obiad w drodze powrotnej – 10e/os. 

Przejazd do miejsc antenowych: Kraków – 40zł, Tarnów – 40zł, Brzesko – 30zł, Limanowa – 

20zł, Szczawnica – 20zł 

 

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Austral zobowiązany jest do zapłaty kwoty w 

wysokości 10zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 

26.11.2016). Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie 

automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Wyjątkiem są 

imprezy turystyczne odbywające się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. 

Składka nie jest przychodem biura. 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


