
 
Belgrad Maraton  15 -17.04.2016r. 
Plan wyjazdu: 
15.04.2016 (piątek) 

5:00 Wyjazd z Nowego Sącza przez Stary Sącz, Wąsiatówkę do Rytra dalej w kierunku Belgradu 

17:00 Przyjazd do Belgradu, odebranie pakietów, aklimatyzacja, pasta party 

19:00 Zakwaterowanie, obiadokolacja, przygotowanie taktyki biegu 

16.04.2016 (sobota) 

8:00 – śniadanie i przygotowanie się do biegu 

10.00 – Start zawodników na dystansie maraton i półmaraton 

10:05 – start zawodników w Fun Run (5km) 

10:00-16:00 – kibicowanie zawodnikom na trasie, zwiedzanie miasta we własnym zakresie 

16:10 – wyjazd w kierunku hotelu 

18:00 - obiadokolacja 

19:00 – CELEBRACJA SUKCESÓW (do białego rana) 

17.04.2016 (niedziela) 

8:00 - śniadanie 

9:00 – wykwaterowanie  

9:15 - zwiedzanie Belgradu z przewodnikiem 

14:30 – Przejazd do Nowego Sadu, indywidualne zwiedzanie miasta, obiadokolacja; 

17:30 – Wyjazd w kierunku Nowego Sącza 

5:00 - Planowany przyjazd do Nowego Sącza 

 



Pakiet startowy (maraton, półmaraton) zawiera: 
 Numer startowy,  
 Koszulka ASICS,  
 Medal,  
 Dyplom,  
 wyżywienie na trasie, i na mecie,  
 program imprezy/mapa,  
 pasta party 

 

Hotel: pokoje 2, 3 osobowe 
Hotel *** Serbia posiada trzy gwiazdki i położony jest na terenie lesistym, w pobliżu 
słynnego parku miejskim przy ulicy Ustanička w Belgradzie.  
  
Hotel jest oddalony od: 

 Centrum miasta 4 km 
 Nikola Tesla międzynarodowe lotnisko 20 km 
 Belgrad Fair 5 km 
 Belgrad Arena 5 km 

  
W hotelu znajduje się: 

 Kafejka internetowa w sześć komputerów i stałe połączenie z Internetem 
 Internet bezprzewodowy w całym hotelu, bezpłatny dla gości hotelowych 
 BG kuchni międzynarodowej restauracji 
 4 hale 
 Hotelowy parking jest monitorowany i fizyczne 24 hi bezpłatny dla gości hotelowych. 
 Bankomat 
 Pralnia dla gości hotelowych 
 Sejf w recepcji wolnego opłat dla gości hotelowych 

  
Goście mogą korzystać z relaksu i przyjemne zakwaterowanie w 302 pokojach i wnętrze 
hotelu jest nowoczesny, z prostych linii i ciepłych kolorach. Sześć różnych typów pokoi 
rozłożone są na 16 piętrach. 
  
Każdy pokój zawiera: 
• Klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie) 
• Darmowe WiFi jest dostępna we wszystkich pokojach 
• Telewizor 
• Sittingarea 
• Łazienka z prysznicem i WC 
• TV 
• Telefon 
• Suszarka do włosów 
• mini bar (płatny) 
  



Hotel posiada sale bankietową 400 m2 4 klimatyzowane pomieszczenia o różnej pojemności, 
nadaje się do organizacji konferencji, seminariów, prezentacji, koktajle, kolacje, wesela i 
wiele innych zdarzeń.  
 
Atuty hotelu: 
  
• Do hotelu można łatwo dotrzeć, bez względu na to, czy przyjechałeś do Belgradu 
samochodem, autobusem lub samolotem. 
• Wszystkie nasze pokoje posiadają dostęp do światła dziennego 
• Jesteśmy dumni z widokiem z pokoju na 18. piętrze 
• Darmowe Wi-Fi 
• Możliwość podłączenia dużej liczby komputerów 
• parking 
• Zdolność zakwaterowania do 220 osób 
• Oferujemy najlepsze posiłki i napoje 
  
BG Restauracja znajduje się na parterze hotelu jest nowoczesny z prostych linii i ciepłych 
kolorach i jesteśmy szczególnie dumni z ogrodem letniego, gdzie można wypić filiżankę 
kawy lub lokalnym lemoniady. Spróbuj tradycyjnych dań kuchni włoskiej. Restauracja 
posiada 180 miejsc siedzących. Godziny otwarcia od 8.00 do 11.00. 
 
Strona www maratonu: http://bgdmarathon.org/ 

Strona www hotelu: http://www.hotelsrbija.com/ 

 
Kontakt w sprawie wyjazdu:Mariusz Szkaradek, 790-285-795, visegradmedia@gmail.com 


