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Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach rannych przejazd przez Słowację, Węgry do 

Serbii – przerwa na obiadokolacje w restauracji, następnie przejazd nocny do Macedonii.  

 

Dzień 2.  

 W godzinach południowych przyjazd do miejscowości Ochryda, zakwaterowanie, 

obiad. Popołudniowy odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3 - 7. 

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.  

 

W cenie  jeden wyjazd fakultatywny:  

 Ochryda – zwiedzanie urokliwego miasteczka położonego nad jeziorem, czas 

wolny na zakup pamiątek.  

 

Dzień 8 - 9.  

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

Węgry, Słowację. Po drodze przerwa na obiadokolację w restauracji. Planowany przyjazd 

do Nowego Sącza w godzinach  popołudniowych. 

 

Dodatkowo płatne wycieczki po okolicy – dla chętnych: 

 Rejs statkiem – Zespół Klasztorny Św. Naum – rejs połączony z plażowaniem 

oraz zwiedzaniem zespołu klasztornego. CENA: ok. 20e/os.  

 Struga – miejscowość ta jest znana jako miasto poezji ze względu na 

Międzynarodowy Festiwal „Wieczory Poetyckie w Strudze” , który odbywa się co 

roku  właśnie w tym mieście.  CENA: 10e/os. 
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Cena : skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera:  

 przejazd autokarem; 

 6 noclegów + wyżywienie HB (śniadanie, obiadokolacja); 

 opieka pilota/przewodnika; 

 ubezpieczenie (NNW, KL); 

 wycieczka fakultatywna: Ochryda; 

 opłaty drogowe i parkingi; 

 opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

 

Cena nie zawiera: 

 dodatkowy obiad w drodze powrotnej – 10e/os. 

 Rejs statkiem – Zespół Klasztorny św. Naum - 20e/os, 

 Zwiedzanie miejscowości Struga – 10e/os. 

 

 

UWAGA: Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 

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. 

 

UWAGA! Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

zwiedzania, który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z 

niedostępności do tych miejsc. 
 


