
 

 

 
 

+48 18 448-76-16 • www.austral.com.pl • biuro@austral.com.pl 

 

BIURO PODRÓŻY AUSTRAL Barbara Tomasiak • NIP: 734-308-46-49  

ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz 
 

1/2 

 

   

 

 

Dzień 1. 

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach porannych, przejazd w kierunku Bułgarii 

(przez Słowacje, Węgry, Serbie). 

 

Dzień 2. 

W godzinach popołudniowy przyjazd do miejscowości Bansko (Bułgaria). 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, zapoznanie się z okolicą, powrót do hotelu, nocleg. 

 

Dzień 3-5. 

Śniadanie, przejazd na stok Bansko (wysokość: 960 – 2560 n.p.m.) całodniowy 

pobyt na stoku. Do wyboru blisko 65 km tras w tym 23 km tras łatwych, 26 km tras 

średnich, 16 km tras trudnych. Dodatkowo 30 km tras biegowych. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 6. 

Śniadanie, wykwaterowanie i złożenie bagaży, przejazd na stok. Całodniowy 

pobyt na stoku. W godz. popołudniowych powrót do hotelu, prysznic, obiadokolacja. 

Wyjazd w drogę powrotną. 

 

Dzień 7. 

Przyjazd do Nowego Sącza w godz. wieczornych. 

 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób 
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Cena zawiera:  

 przejazd autokarem, 

 opieka pilota, 

 4 noclegi z wyżywieniem HB(śniadanie i obiadokolacja), 

 ubezpieczenie NNW i KL, 

 opłaty drogowe i parkingowe 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10zł/os- składka nie jest przychodem biura. 

 

 

Cena nie zawiera:  

 Dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki), 

 Ubezpieczenie na choroby przewlekłe, 

 Skipass Bansko 5 dni: dzieci ur. po 2010 – 5 BGN – ok. 2,5 euro , dzieci ur. od 

2002-2009 – 140 BGN ok. 72 euro, Studenci 252 BNG ok.129 euro , os. dorosłe 

280 BGN ok. 144 euro. 

 

 

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

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

 

UWAGA!: 

Wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania ważnego min. 

3 miesiące paszportu lub dowodu osobistego wydanego tymczasowo.  

 

***BANSKO***Bansko: 

 Najnowocześniejszy i najlepszy ośrodek narciarski w Bułgarii. Cieszy się dużą 

popularnością zarówno wśród narciarzy, jak i wśród snowboardzistów. Znakomita 

infrastruktura, ponad 25 km wyciągów, wypożyczalnie nart i snowboardów, 15 tras 

różnego typu o łącznej długości 70 km, half-pipe, fun park i wiele innych atrakcji, także 

dla najmłodszych. W Bansko jest także trasa Slalom i Slalom Gigant oraz trasa cross 

country o łącznej długości 5 km. Jest możliwość nocnej jazdy na nartach od 18:30 do 

21:30. Na obszarze ośrodka Bansko są dwa główne centra narciarskie –Chalin Valog, 

położony na wysokości 1100 do 1600 m n.p.m. oraz Shiligarnika, na wysokości 1700 do 

2500 m n.p.m.Długość tras zjazdowych: 65 km-trasy łatwe –23km-trasy średnie –26km-

trasy trudne –16kmDługość tras biegowych 30 kmWysokość: 960-2560n.p.m 


