
ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

Macedonia

Cena zawiera: 

Uwagi: 

- posiłki w formie bufetu,
- do lunchu i obiadokolacji nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
- cena nie zawiera wycieczek fakultatywnych, korzystania z infrastruktury nie 
objętej kosztem zakwaterowania, napiwków oraz wydatków własnych 
Uczestników.

Oferta ważna do wyczerpania miejsc.

Struga - malownicza miejscowość położona nad rzeką Czarny Drin 
i Jeziorem Ochrydzkim. Idealne miejsce na wypoczynek, na turystów 
czekają tu  szeroka, piaszczysto - żwirowa plaża oraz bogata oferta 
rozrywkowa.
Jezioro Ochrydzkie jest najgłębszym jeziorem na Bałkanach i najstarszym w 
całej Europie.

- transport autokarem  (WC, klimatyzacja),
- zakwaterowanie: 1 nocleg tranzytowy, 10 noclegów w pokojach 2-osobowych 
z  łazienkami,
- wyżywienie: nocleg tranzytowy - śniadanie i obiadokolacja, pobyt - 3 posiłki 
dziennie (10 śniadań, 10 lunch i 10 obiadokolacji)
- opiekę  pilota - rezydenta, 
- ubezpieczenie KL i NNW,
- podatek VAT. 

ZAPRASZA  
NA WCZASY 

  

Hotel Arkada ** położone ok. 50 m od plaży oraz 700 m od centrum miasta.  
Hotel otoczony jest sosnowym lasem  i śródziemnomorskimi roślinami. Goście 
mają do dyspozycji pokoje 3 osobowe z balkonem i TV.  Na terenie kompleksu 
hotelowego

               

 znajdują się obiekty sportowe: 4 korty tenisowe, mini-golf, kręgle, 
boisko do  siatkówki, boisko do piłki ręcznej i mini boiska do piłki nożnej, plac 
zabaw dla dzieci oraz  3  baseny.

. . 

 HOTEL CRYSTAL ICE***(nocleg tranzytowy):
Nowy, otwarty w 2014 roku hotel usytuowany 1200 m od ścisłego centrum 
miejscowości Nisz. 200 m od hotelu  znajduje się najpiękniejszy park w Serbii Cair. 
Hotel dysponuje 2,3  osobowymi pokojami z łazienka z pełnym węzłem sanitarny. 
Pobyt rozpocznie się obiadokolacją a zakończy śniadaniem.  

Hotel Drim **** - zadbany hotel oferujący swoim gościom prywatną, 
szeroką, piaszczysto - żwirową  plażę oraz odkryty basen - do dyspozycji 
gość bezpłatne leżaki i parasole. Hotel znajduję się 100 m. od tętniącego 
życiem centrum spacerowo - handlowego. Dla gości przygotowane są 
pokoje wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, TV, minibar, 
klimatyzację, WiFi oraz balkon. Wyśmienitą kuchnię serwują na terenie 
hotelu trzy restauracje w tym restauracja letnia znajdująca się na tarasie 
widokowym. Hotel dysponuje pięknie zaprojektowanym ogrodem, gdzie w 
klimatycznych altanach podawane są specjały kuchni macedońskiej i 
między narodowej. Na terenie hotelu znajdują się boiska, siłownia oraz place 
zabaw dla dzieci. 

Szczegóły w biurze Związku.

Termin i cena:

Opis:

                                          

22.08. - 03.09.2016             

Struga


